




3

Van de bestuurstafel......................................................................................4

Van de penningmeester.................................................................................5

Op bezoek bij basisschool Korenmaat...........................................................6

Uitnodiging ledenvergadering.......................................................................7

Ac viteitenkalender......................................................................................7

Scherpenzeelse boerderijen en hun bewoners.............................................8

Evacués op Groot Orel.................................................................................23

De meent van Scherpenzeel........................................................................26

Coöp ‘Ons Belang’ en zijn dilemma’s ..........................................................28

Wie was Greet Bakker?................................................................................31

Naoorlogs Scherpenzeel..............................................................................32

29E JAARGANG NR. 4 DECEMBER 2017

Omslag: 
Groot Orel, 1969 

zie ar kel Scherpenzeelse boerderijen en hun bewoners, pag. 8 e.v.

Vereniging  Oud ‐ Scherpenzeel

De kopij voor het maartnummer dient uiterlijk zaterdag 
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Het afgelopen verenigingsblad was een themanummer over Scherpenzelers in Nederlands‐
Indië. Daarin was geen ruimte voor verenigingsnieuws. Sommige feiten verdienen echter 
alsnog de aandacht.

We hebben afscheid moeten nemen van leden van onze vereniging. Op 4 september is een 
markante Scherpenzeler ons ontvallen. Gerrit van de Peut hee  veel voor de 
Scherpenzeelse samenleving betekend. En niet in de laatste plaats ook voor onze 
vereniging. In de Scherpenzeelse Krant is zijn leven gememoreerd, maar vanaf deze plaats 
willen we nogmaals onderstrepen dat Gerrit zich ook lange  jd voor Oud‐Scherpenzeel als 
bestuurslid en vrijwilliger hee  ingezet. Pas toen het fysiek niet langer mogelijk was, is hij 
een paar jaar geleden gestopt met het rondbrengen van de verenigingsbladen. Zeker in 
deze  jd waarin iedereen terugblikt op het afgelopen jaar, zullen dierbaren het gemis nog 
meer voelen. 

Bestuurslid Jaap Rauw kampt al lange  jd met zijn gezondheid. Dat maakt het hem 
onmogelijk zijn bestuurstaak nog langer uit te oefenen. Tijdens de voorjaarsbijeenkomst 
zullen we Jaap in het zonnetje ze en en hem bedanken voor het werk dat hij voor onze 
vereniging hee  gedaan.

Sinds vele jaren vertegenwoordigt Johan Lagerweij onze vereniging in de 
monumentencommissie. Met zijn kennis en kunde zet hij zich in voor de zorg en het 
behoud van de monumenten in ons dorp. Per 1 januari 2018 treedt Johan op zijn verzoek 
terug uit deze commissie. Vanzelfsprekend willen we nog tot in lengte van jaren gebruik 
maken van zijn exper se en zal de monumentencommissie nog veel profijt hebben van zijn 
adviezen. We bedanken Johan  jdens de jaarvergadering op 13 maart. Zijn plaats zal 
worden ingenomen door Bep van Engelenhoven die op voordracht van onze vereniging 
door B&W in deze func e is benoemd. Hij is als voormalig beleidsmedewerker bouwen en 
milieu bij de gemeente Scherpenzeel op de hoogte van bouwkundige zaken en 
ontwikkelingen in Scherpenzeel. We wensen Bep een goede  jd toe als lid van de 
monumentencommissie.

Een van de hoogtepunten van onze verenigingsac viteiten de afgelopen  jd was de 
bijeenkomst op 24 oktober in Boschzicht met 170 belangstellenden die naar de presenta e 
over Scherpenzelers in Nederlands‐Indië kwamen kijken en luisteren. Gastheer Nico 
Klumpenaar had er met een nieuw groot scherm en een extra scherm in het midden van de 
zaal voor gezorgd dat iedereen de beelden goed kon zien. Dankjewel Nico!

Tot voor kort was de Gebiedscoöpera e O‐gen gebruiker van Huize Scherpenzeel. Deze 
organisa e huist nu in het bezoekerscentrum op het Fort aan de Buursteeg. In Huize 
Scherpenzeel hingen prach ge foto’s en a eeldingen over de geschiedenis van 
Scherpenzeel. Dankzij Marieke Reijneker, medewerker bij O‐gen, is dit fraaie materiaal bij 
onze vereniging terecht gekomen. Waarvoor dank!

Het is u misschien ontgaan, maar dit kalenderjaar hebben we twee keer een mooie 
sponsorbijdrage ontvangen van Rabobank De Gelderse Vallei. 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
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Dankzij uw stem  jdens de Clubkascampagne mochten we in juni € 1840,50 op onze 
rekening bijschrijven. Als rekeninghouder van de Rabobank kunt u lid worden van deze 
instelling en hee  u stemrecht. Volgend jaar is er weer een clubkascampagne, dus meld u 
nu vast aan als lid! In oktober is een aanvraag voor extra ondersteuning van onze vereniging 
door het Rabofonds gehonoreerd met € 1200,‐. We hebben onze dank aan de Rabobank 
overgebracht. Het extra geld besteden we aan jubileumac viteiten in 2018. Maar ook ons 
gemeentebestuur laat zich niet onbetuigd en hee  een extra jubileumbijdrage van €2000,‐ 
toegezegd!

Ook verschillende plaatselijke ondernemers steunen onze vereniging al sinds jaren met een 
financiële bijdrage. Daarvoor zijn we hen zeer erkentelijk. Samen zorgen zij ervoor dat we 
ook komend jaar de contribu e niet hoeven te verhogen! In een collage verderop in dit 
blad kunt u zien wie deze weldoeners zijn.

Het 50‐jarig jubileum van onze vereniging willen we in september 2018 vieren. De a rap 
van de jubileumac viteiten zal zijn  jdens Monumentendag op zaterdag 8 september. Later 
informeren we u over de ac viteiten. We zullen het gouden jubileum zeker niet ongemerkt 
voorbij laten gaan!

In dit blad vindt u weer allerlei lezenswaardige verhalen over de geschiedenis van ons dorp. 
En dat is nu juist waar het ons om te doen is. Ik hoop dat u ervan geniet.

Wim van den Berg, voorzi er

VAN DE PENNINGMEESTER

Het jaar 2017 loopt ten einde en dan is het goed om te zien of we dat financieel goed 
kunnen afsluiten. Zoals het er nu uit ziet, gaat dit dankzij onze sponsoren en een 
verantwoord beleid lukken.

Waarschijnlijk zullen we het jaar 2017 met een klein posi ef resultaat afsluiten.

De begro ng 2018 is door het bestuur op 16 november jl. goedgekeurd.

In de begro ng hebben we de financiële dekking voor  ons 50‐jarig jubileum in 
september2018 bijna rond. Dit hebben we gedaan door middel van een gelijkma ge 
kostenverdeling in de afgelopen  jaren en in 2018. Wat we in dit jubileumjaar gaan doen is 
nog een verrassing, maar het wordt leuk en gezellig in september 2018.  

In 2018 houden we ook weer de vinger aan de pols  zoals u gewend bent inzake ons 
financiële beleid.

Opnieuw hoeven we de contribu e voor 2018 niet te verhogen en dat is toch een mooi 
posi ef bericht.

Henk Beulenkamp, penningmeester.
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OP BEZOEK BIJ BASISSCHOOL KORENMAAT

Donderdagavond 9 november stond de deur van basisschool Korenmaat wagenwijd open 
voor leden van Oud‐Scherpenzeel. Ze werden hartelijk ontvangen met koffie, thee en koek 
door Wim Heij en Gerrit v. d. Brink, direc eleden van de school. Hierna besteedde Oud‐
Scherpenzeel aandacht aan de geschiedenis van het christelijk onderwijs in Scherpenzeel. 
Al in 1898 rich e een groep sympathisanten de Vereniging tot S ch ng en Instandhouding 
van een School met den Bijbel op. Er was toen nog geen financiële gelijkstelling van 
openbaar en bijzonder onderwijs. De school met onderwijzerswoning aan de Glashorst 
werd in 1903 met eigen middelen gebouwd. 

Tussen 1975 en 1990 waren er vier scholen van de vereniging in Scherpenzeel. Nu zijn dat 
er nog twee. Basisschool Korenmaat is in 2016 geopend en telt ruim 350 leerlingen en 29 
personeelsleden van wie de meesten lesgeven. Directeur Wim Heij vertelde enthousiast 
over het onderwijs en het schoolgebouw. In de visie van de Korenmaat komt vooral tot 
ui ng dat elke leerling uniek is en talenten hee . De leerkrachten spannen zich in om die 
talenten tot ontwikkeling te brengen. Daarvoor zijn in de school de modernste 
leermiddelen aanwezig. De oudere leerlingen maken gebruik van chromebooks, terwijl er 
iedere middag thema sch wordt gewerkt waarbij vakken als aardrijkskunde, geschiedenis 
en biologie geïntegreerd zijn. De kleuters bedienen zich van een digitaal schoolbord in het 
klaslokaal. Iedereen was stomverbaasd over de ontwikkelingen die het basisonderwijs de 
afgelopen jaren hee  doorgemaakt. Zeker het onderwijs op basisschool Korenmaat lijkt in 
geen enkel opzicht op de lessen die de meeste deelnemers aan de excursie zelf in het 
verleden hebben ‘genoten’.

In twee groepen leidde de direc e de aanwezigen vervolgens door het ultramoderne 
gebouw waarin ook allerlei technische snu es zijn verwerkt. De klaslokalen stralen een 
huiselijke sfeer uit die versterkt wordt door een rustgevende verlich ng en de aanwezigheid 
van tapijt in veel lokalen.

Na de rondleiding had de schoolleiding 
zelfs nog gezorgd voor een hapje en 
een drankje. Namens Oud‐
Scherpenzeel bood Henk Beulenkamp 
de school een paar boeken aan over de 
geschiedenis van ons dorp. Directeur 
Wim Heij merkte gekscherend op dat 
het wel jammer was dat die boeken 
niet digitaal waren, want op de 
Korenmaat gebruiken de leerlingen 
alleen nog boeken in digitale vorm.

Wim van den BergWim Heij legt uit
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Op dinsdag 13 maart 2018 houden we onze voorjaarsvergadering in Partycentrum 

Boschzicht, Burgemeester Royaardslaan 4, Scherpenzeel.

Aanvang 19.30 uur.

Agenda:

• Opening en mededelingen

• Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 7 

maart 2017*)

• Jaarverslag secretaris*)

• Jaarverslag penningmeester*)

• Begro ng 2018*) 

• Verslag kascommissie.

• Benoeming kascommissie 2018.
• Bestuursverkiezing. A redend en herkiesbaar zijn Henk Beulenkamp en Piet Valkenburg. 

Jaap Rauw moet vanwege gezondheidsredenen vroeg jdig stoppen met zijn 
werkzaamheden als bestuurslid. Kandidaat‐bestuursleden kunnen door leden worden  
voorgedragen. Een voordracht kan schri elijk, ondertekend door minimaal 5 leden, 
worden ingediend tot uiterlijk 15 februari 2018 bij de secretaris.

*) deze stukken kunt u vanaf 15 februari 2018 inzien op de website: www.oudscherpenzeel.nl. 
Bovendien zijn hiervan exemplaren te verkrijgen op de ledenvergadering.

Het jaarverslag wordt gepresenteerd aan de hand van dia’s die  jdens de diverse 
ac viteiten het afgelopen verenigingsjaar zijn gemaakt.

In de pauze kunt u in oude fotoalbums bladeren en genieten van een doorlopende 
fotopresenta e van historische beelden van Scherpenzeel. 

Na de pauze zullen we met foto‐ en filmbeelden terugkijken op ‘De roemrijke geschiedenis 
van De Wi e Holevoet.’ Erik Jonker hee  in het verleden prach ge filmopnames gemaakt 
van dit legendarische hotel‐restaurant. In een presenta e over de historie zal ook een 
compila e van deze beelden worden vertoond. 

We zien een interessante en leerzame avond tegemoet, die ongetwijfeld net zo gezellig is 
als voorgaande keren. Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. U bent van harte welkom.  

UITNODIGING LEDENVERGADERING

ACTIVITEITENKALENDER
• Open dag 17 februari 2018

• Ledenbijeenkomst 13 maart 2018

• Open dag 19 mei 2018

• Excursie 9 juni 2018

• Avondwandeling 6 juli 2018

• Open monumentendag 8 september 2018

De Holevoet omstreeks 1900
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Boerderij Groot Orel ligt aan de 

Barneveldsestraat 3. De bijbehorende 

monumentale schaapskooi staat vlak naast die 

weg. Vanaf de Barneveldsestraat zie je slechts 

het achterhuis van de hofstede. Met dit 

verhaal verbeteren we het zicht op Groot Orel 

en verruimen we de blik op de bewoners ervan 

door de eeuwen heen.

Als we de eerste gegevens bekijken is Orel nog 

één boerderij. Later wordt het gesplitst in 

Groot en Klein Orel en Breeschoten.1 . 

In 1392 draagt Jan O ensz van Wolfswinckel 

Orel over aan zijn zoon Aernt Jan O enzn ook 

wel Aernt van Winniclaer genoemd. Vader Jan 

kan de boerderij wel missen want hij hee  nog 

meer boerderijen in zijn bezit: Wolfswinkel, 

Berkhorst en Ruwinkel.2 

In 1416 komt ´Oerlo´ voor in een lijst van de 

erven die  end moeten betalen aan de St. 

Paulusabdij uit Utrecht.3  De eerste le ergreep 

oer‐ kan erfgenaam betekenen. 

Het laatste stukje –lo komt van het Germaanse 

woord ‘lauha’, hetgeen bosje op hoge 

zandgrond betekent. Groot en Klein Orel liggen 

inderdaad op de rand van een dekzandrug.4 

Voor 1417 zijn Orel en Breeschoten gesplitst. 

Er is dan sprake van “het halve goed tot 

Oerloe”. 

Groot Orel ligt tussen de boerderijen 

Breeschoten aan de oostkant, west en noord 

de erven Kraaienoord (bestaat niet meer) en 

Schaik en ten zuiden ligt Klein Orel.

SCHERPENZEELSE BOERDERIJEN EN HUN BEWONERS

Kaart van Groot Orel en Breeschoten door J. van Diepenem, 1636; perkament. RAG; Kaart nr. 246.



9

De in 1392 genoemde Jan O ensz van 

Wolfswinckel is op dat moment schout van 

Woudenberg. In dat jaar wordt zijn zoon Aernt 

Jansz van Wolfswinkel, ook wel Aernt van 

Winninclaer genoemd, eigenaar en na hem zijn 

broer Ot Jansz van Wolfswinkel. Dat zal 

omstreeks 1425 zijn geweest. Die wordt 

opgevolgd door zijn zoon Ot O en van 

Wolfswinkel. Ot hee  nog veel meer 

bezi ngen o.a. de hel  van Emmikhuizen bij 

Renswoude, land in Woudenberg en Vianen. 

Zijn zoon Hendrik O en van Wolfswinkel wordt 

na hem eigenaar. Ook hij hee  meer 

boerderijen: Berkhorst, Ruwinkel en 

Wolfswinkel in Scherpenzeel. Hij leefde van ca. 

1440 – na 1491. Zijn opvolger wordt zoon Elias 

Hendriksz van Wolfswinkel. In 1502 gebruikt hij 

‘Toirloe’ als onderpand voor een lening.5  Na 

zijn dood wordt zijn broer Ot Hendriksz van 

Wolfswinkel in 1528 eigenaar. Net als zijn 

voorvader is Ot ook schout van Woudenberg. 

Zelf woont hij in Amersfoort. In 1544 blijkt Orel 

te zijn gesplitst in Groot en Klein Orel. 

Breeschoten wordt in 1538 voor het eerst 

genoemd en is dan al lang een 

zelfstandige boerderij. Groot 

Orel wordt beschreven als "mit 

dat hoege veen, mit bosch ende 

mit dat erve geheeten 

Breeschoten gelegen in den 

alingen goede ten Oorloge".6 

 

Eigenaar is dan zoon Laurens 

van Wolfswinckel, ook weer 

schout van Woudenberg. 

Laurens is nogal vrijgevig. 

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 Veluwe.7  Laurens van Wolfswinckel hee  

bepaald dat zijn zoon O o van Wolfswinckel de 

volgende eigenaar zal worden. Mocht O o 

voor hem 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 Scherpenzeel.8  Misschien wel 

noodgedwongen. 

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 pachtopbrengst.9  Vijf jaar later 

wordt deze lening doorverkocht aan Marten 

van Wolfswinckel.10  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 boerderij. 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 

schae¬den te schu en".11  

Ook hier dus weer financiële 

problemen. Zoals gezegd is 

Willem van Scherpenzeel de 

echte eigenaar. Hij woont op 

Huis Scherpenzeel en hee  

vele bezi ngen. Als hij in 

1570 overlijdt krijgt zijn zoon 

Johan van Scherpenzeel het 

grootste deel van de 

nalatenschap. Daar zi en 

Groot Orel en Breeschoten 

niet bij. 

Kaart van Groot Orel en 
Breeschoten door J. van 
Diepenem, 1636 (uitsnede).



10

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 er  het van zijn ouders. En na 

hem zijn dochter Elisabeth van Wassenaer, 

vrouwe van Andelst. Al die  jd is men vergeten 

om dit te laten registreren.

Pas in 1650 is er weer een inschrijving en vanaf 

dat moment houdt men dat netjes bij.12  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 Wi enoort, zuyt‐ 

Heyntgenscamp, west‐ het voors(chreven) 

Groot Oorle ende noortwart het erve 

Goetswillighen”.13 

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 Marque e, 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 

kort voor haar overlijden verkoopt zij Groot 

Orel aan de boer en pachter van dat moment, 

Willem Egbertsz van Coudijs.14  

Tot nu toe gaat het steeds over de eigenaren. 

Ze wonen niet zelf op de boerderij maar 

verpachten die. Maar wie woonden en 

werkten er?

Bij de graantelling van 1566 wordt de eerste 

bekende boer genoemd: Jan Thonissen op 

Groet Oerel.15  Gezien het aantal vimmen graan 

is Groot Orel vergelijkbaar met Klein Orel, 

Ebbenhorst en Wi enberg. Op de boerderij 

wonen op dat moment acht mensen. Van 

1571‐1579 komen we Anthonis Petersz tegen. 

Hij betaalt 150 gulden pacht per jaar. Met wat 

extra’s, de zogenaamde toepacht: 1 kroon voor 

kruit, het vetweiden van drie hamelen 

(gecastreerde rammen), leveren van een ve e 

hamel en een vet lam, een ve e gans, zes 

capoenen (gecastreerde hanen), zes smalle 

hoeders, en een dag turfrijden.16 

In 1624 woont Jacob Jacobsz op de boerderij. 

Hij is geboren op Wolfswinkel en trouwt in 

1614 met Anniken Cornelissen, a oms g van 

Kouwenhoven onder Woudenberg. 

Jacobs dochter Teuntje trouwt met de 

buurjongen Willem Jansen van Heintjeskamp. 

Willem is weduwnaar en neemt zijn twee 

kinderen uit zijn eerste huwelijk mee. Eerst 

wonen zij nog even op Groot Heintjeskamp 

maar rond 1643 verhuizen zij naar Groot Orel. 

In 1647 wordt de boerderij voor de belas ng 

aangeslagen voor 14 morgen. Er zijn vier 

paarden en zes koeien. De pacht bedraagt 250 

gulden met als toepacht 4 ve e hamelen.17  

Tussen 1657 en 1662 keren zij terug naar 

Heintjeskamp.
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Eén van de twee kinderen uit zijn eerste 

huwelijk, Gijsbertje Willemsz, trouwt in 1660 

met Aelbert Fransen uit Renswoude en zij gaan 

verder op Groot Orel. Kort maar, want Aelbert 

overlijdt ruim een jaar later. Gijsbertje is net in 

verwach ng van haar tweede kind. In 1663 

trouwt Gijsbertje opnieuw, nu met Egbert 

Jacobsen van Coudijs, van de boerderij 

Oudenhorst onder Woudenberg. Als Egbert 

een jaar of  en later ook gestorven is, trouwt 

Gijsbertje Willemsz voor de derde keer, met 

haar neef Jacob Jansz van de boerderij 

Wolfswinkel.

Van Gijsbertjes twee kinderen uit haar eerste 

huwelijk, zes kinderen uit haar tweede 

huwelijk en één kind uit haar derde huwelijk 

blijven de zoons Aalbert en Willem Egbertsz 

van Coudijs op Groot Orel. Aalbert hee  op 21‐

jarige lee ijd nog eens een flinke boete van 10 

daalders gekregen toen hij met een geweer 

rondliep.18  Hij trouwt in 1700 met de 

Renswoudse Rijkje Meeuwsen, geboren op 

boerderij De Hope (Hopeseweg). Willem hee  

Groot Orel in 1699 gekocht en trouwt in 1704 

met Evertje Lauwen, een meisje van De Haar 

bij Overberg.

Twee echtparen met kinderen op één boerderij 

gaat niet goed. Aelbert vertrekt omstreeks 

1710 met zijn vrouw en drie kinderen naar 

Klein Schaik en Willem blij  er wonen met zijn 

vrouw en kinderen. Er worden  en kinderen 

geboren. Bij de laatste, genaamd Evertje, ster  

moeder Evertje Lauwen in het kraambed.

Wanneer Willem is gestopt met boeren, blij  

onduidelijk. Het één na het andere kind 

vertrekt. Egbert en Jan naar Ederveen, Cornelis 

naar Engelaar onder Renswoude en Willem 

eerst naar Soest en daarna naar Ede.

In 1742 trouwt zijn dochter Gijsbertje Willems 

van Coudijs met Jan Willemsen van Ede en zij 

blijven op de boerderij. Zij nemen Groot Orel 

niet over, nee de boedel blij  onverdeeld. Jan 

Willemsz overlijdt na vijf jaar en Gijsbertje 

hertrouwt met Jacob Rijksz van Manen, een 

boerenzoon van Klein Heintjeskamp. In 1749 

woont er op Groot Orel één kind onder de 15 

jaar, 7 volwassen, waaronder de vader, de 

moeder, 3 knechts en 1 meid.19 

In 1754 besluiten de vijf overgebleven kinderen 

van Willem en Evertje om de boerderij te 

verkopen. Gijsbertje gaat met haar tweede 

man Jacob Rijksz van Manen terug naar zijn 

geboorteboerderij, Klein Heintjeskamp. Groot 

Orel wordt voor f 5610,= verkocht aan Jan 

Breunissen van Wolfswinkel en Johanna 

Hendriksen Lokhorst. Voor het eerst lezen we 

de ware groo e: 65 à 66 morgen, waarvan 11 à 

12 morgen  endvrij.20  Jan is geboren op Olde 

Wolfswinkel in Renswoude en Hanna komt van 

de Ringelpoel in Woudenberg. Zij komen met 

zes kinderen vanaf de boerderij Groot Vlastuin 

onder Woudenberg naar hun nieuwe bezit, 

Groot Orel. Johanna was weduwe van Cornelis 

Gerritsen van Soest voordat zij met Jan 

trouwde. Uit dat huwelijk was één zoon over 

gebleven: Gerrit. 

Lakzegel (uitvergroot) 
van Jan Breunissen 
van Wolfswinkel, 
1766. Foto E.J. 
Wolleswinkel.21 

Grafsteen Grote Kerk Scherpenzeel nr. 31: EBBERT 
JACOBSEN OP OORDEEL.
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Jan is een grote boer met veel bezi ngen. Hij 

bezat al de boerderij Olde Wolfswinkel en zes 

kampen land op Glashorst. In 1770 komt daar 

nog Klein Heintjeskamp bij.

In 1782 vindt er magescheid plaats tussen 

Gerrit van Soest, zijn s efvader Jan Breunissen 

van Wolfswinkel en de vijf kinderen uit Jans 

huwelijk met Hanna Lokhorst22 . Gerrit van 

Soest krijgt Klein Heintjeskamp. Jan en de vijf 

kinderen krijgen Groot Orel, Olde Wolfswinkel 

en het Oos ndische land op Glashorst. Op 

voorwaarde dat zoon Breunis Jansz van 

Wolfswinkel Groot Orel voor 6000 gulden er  

na overlijden van zijn vader. 

In 1795 bestaat het aantal bewoners uit 14 

personen waarvan 5 meerderjarig 

manspersonen.23  In 1796 overlijdt vader Jan. 

Zoon Breunis is ondertussen getrouwd met 

Aaltje Gijsberts van Koudijs en boert al op 

Groot Orel. Ook Aaltje stamt uit een rijke 

boerenfamilie. Ze is geboren op Groot Schaik 

en is dus een buurmeisje van Breunis. Haar 

vader koopt in 1775 de boerderij Klein 

Kolfschoten. Deze boerderij zal zij in 1786 

erven. Zij er  ook landerijen op Glashorst. Het 

echtpaar krijgt acht kinderen waarvan de vijf 

zonen stamvaders worden van grote takken 

Van Wolfswinkels uit onze omgeving.24 

Breunis is 64 jaar als hij in 1819 overlijdt. Aaltje 

boert door met de kinderen totdat zoon 

Gijsbert van Wolfswinkel in 1838 met Meinsje 

van Engelenhoven trouwt. Zij komt uit Ede, uit 

de buurtschap Doesburg. Gijsbert is dan al 

bijna 51 jaar en zijn bruid is 20 jaar jonger. 

Zijn broers en zusters zijn dan al lang getrouwd 

en het huis uit. Neeltje woont nu op Langelaar, 

Johannes op Klein Kolfschoten, Jacob op Groot 

Schaik. Door het huwelijk van Gijsbert komt  er 

verandering op Groot Orel. Moeder Aaltje gaat 

rentenieren in Lunteren. Daar woont haar zoon 

Sander die wolfabrikant is. De boedel is nog 

al jd onverdeeld en wordt in 1844 verdeeld.25  

Er is aan goederen en leningen in totaal f 

34.286,= te verdelen over acht kinderen. 

Gijsbert krijgt de boerderij Groot Orel 

toebedeeld voor 8500 gulden. Het staat 

omschreven als: Groot Oorl, met 

huismanswoning nr. 172, bakhuis, 

wagenschuur, varkenshok, drie korenbergen, 

drie schapenstal¬len, erf, werf, tuin en 

boomgaard en 52.45.35 ha land, oost: 

Gooswilligen en Breeschoten, zuid: Groot 

Heintjeskamp, west: Klein Oorl, noord: Groot 

en Klein Schaik. Een jaar later kan Gijsbert 

weer een goede zet doen. Hij kan de  end 

a open voor f 4214,=.26  Voortaan hoe  hij 

niet meer een  ende deel van zijn oogst af te 

dragen aan de heer van Scherpenzeel.

Gijsbert en Meinsje krijgen acht kinderen, 

waarvan er drie jong overlijden. Zoon Breunis 

Jan van Wolfswinkel is voorbestemd om de 

nieuwe boer op Groot Orel te worden. In 1866 

is Gijsbert overleden en zijn vrouw twee jaar 

later. Van hun kinderen trouwt Aaltje met de 

hoedenfabrikant Hiensch uit Veenendaal, Jan 

wordt op diverse plaatsen in Nederland 

directeur van de posterijen. Breunis Jan blij  

met twee zusters op de boerderij. Een paar 

jaar later, in 1869, kopen Breunis Jan, Woutera 

en Jannetje van Wolfswinkel, allen 

meerderjarig, ongehuwd en zonder beroep 

wonende te Scherpeneel, Jan van Wolfswinkel, 

directeur aan het telegraa antoor te Hedel, 

gemeente Empe voor 2200 gulden een groot 

huis met 1460 m² land aan de Dorpsstraat.27  
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Breunis Jan, Woutera en Jannetje verhuizen 

naar het dorp. Breunis Jan is een half jaar 

daarvoor getrouwd met Marrigje van 

Ravenhorst uit Maarsbergen. Reden om de 

nalatenschap van hun ouders te gaan verdelen.
28  Breunis Jan er  de boerderij Groot Orel.

Jannetje trouwt in 1870 met Derk Roelofsen, 

een huisschilder uit Lunteren. Vier maanden 

later overlijdt Woutera en blijven Breunis Jan 

en zijn vrouw Marrigje alleen over. Niet voor 

lang, want op eerste Kerstdag van dat jaar 

wordt hun enige zoon Gijsbert geboren. Na 

hem zullen nog zes dochters volgen. Breunis 

Jan en Marrigje hoeven niet te werken. Ze 

rentenieren. Eerst in hun huis aan de 

Dorpsstraat en later aan de overkant van de 

weg in het Hoge Huys. 

Als de familie Van Wolfswinkel naar het dorp 

vertrekt wordt er vooraf in de familie 

rondgekeken wie de boerderij kan pachten. 

De nieuwe boer en boerin heten Albertus 

Bloemendaal en Neeltje ter Maaten. Albertus 

is een neef, een zoon van Brand Jansen 

Bloemendal en Neeltje van Wolfswinkel. Hij is 

op Ebbenhorst geboren, dus hij kent de 

boerderij van zijn oom en tante goed. Albertus 

en Neeltje zijn al in de vij ig als ze vanuit 

Leusden naar Groot Orel verhuizen. 

Het huis van Breunis Jan van Wolfswinkel tegenover het Hoge Huys. Rechts wordt de Grote Kerk 
gerestaureerd. Uitsnede luch oto van 1939.

Breunis Jan van 
Wolfswinkel 1840‐1920. 
Foto J.W. Wentzel, 
Amersfoort.

Marrigje van 
Ravenhorst, 1844‐
1920. Foto J.W. 
Wentzel, Amersfoort.
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In 1875 verkoopt Breunis Jan de boerderij 

Groot Orel voor f 39.000,= aan Benudina Maria 

van Naamen, de vrouw van mr. Herman 

Royaards van Scherpenzeel, uit Utrecht. Uit de 

beschrijving blijkt dat er een schapenhok bij 

huis staat en een schapenhok op de eng. Beide 

schapenhokken staan er nog. Groot Orel wordt 

voortaan deel van het Landgoed Scherpenzeel. 

Albertus Bloemendaal en Neeltje ter Maaten 

blijven op de boerderij met hun zeven 

kinderen. Geen van hen zal de pacht 

overnemen. 

Alleen zoon Gerrit Bloemendal blij  

uiteindelijk over om op de boerderij te helpen. 

In 1888 vinden Albertus en Neeltje het 

welletjes. Albertus is inmiddels 73 jaar en 

Neeltje is 70 jaar. Zij verkopen de hele 

inventaris o.a. bestaande in een paard, 12 

koeien, 3 pinken, 3 zeugen, 39 percelen rogge, 

19 percelen boekweit. Totale opbrengst f 

3454,5429 . Ze verhuizen naar Woudenberg.

De nieuwe pachters zijn Willem Veldhuizen en 

Gerritje van Deelen. Willem komt van de 

Wachteldonk in Renswoude en Gerritje uit Ede. 

Voordat ze op Groot Orel komen boeren ze in 

Ede, Veenendaal en Maarn. Willem is 64 jaar 

en Gerritje al 72 jaar. Zij nemen zes zoons mee. 

Het is duidelijk de bedoeling dat de jongens de 

pacht gaan overnemen. Van de zes zoons 

trouwt er één, Marinus Veldhuizen. Hij trouwt 

met Cornelia van Davelaar en gaat bij haar op 

Klein Gooswilligen wonen. Dan is er nog 

Willem. Hij vertrekt naar Ede. Gerrit wordt 

landbouwer in Maarn. De overige broers, Jan 

Cornelis, Aalbert en Hendrik blijven op Groot 

Orel. Moeder Gerritje overlijdt in 1898 en 

vader Willem in 1906.

Van de drie broers overlijdt Hendrik in 1911, 54 

jaar oud. Aalbert en Jan Cornelis overlijden 

beiden binnen twee maanden van elkaar in 

1929, resp. 74 en 77 jaar oud.

Hun opvolger heet Anton Veldhuizen. Geen 

familie. Hij trouwt in 1923 met de 

Woudenbergse Gerritje Hendrika van Ee en zij 

gaan eerst in Baarn wonen. In 1930 komen zij 

op Groot Orel. Twee van hun dochters worden 

daar geboren. Negen jaar later, in 1939 

verhuizen zij naar Barneveld.

Schaapskooi bij Groot Orel  Schaapskooi in het veld

Anton 
Veldhuizen

Gerritje Hendrika 
Veldhuizen‐van Ee
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De familie Van Donselaar op Groot Orel 
(1939‐1966)
De nieuwe pachters zijn het kersverse echtpaar 

Gerrit van Donselaar en Janna van de Pol. Zij 

trouwen in 1938. Gerrit komt van boerderij 

Rumelaer uit Woudenberg en Janna is op Klein 

Orel in Scherpenzeel opgegroeid. De boerderij 

pachten ze van de familie Royaards. Gerrit en 

Janna krijgen vier kinderen: Gert wordt in 1939 

geboren, Clara in 1942, Antonia in 1943 en Dicky 

in 1946. Moeder Janna lijdt aan leukemie en 

ster  in 1947. Ze is dan pas 37 jaar oud. Vader 

Gerrit wordt bij de verzorging van de kinderen 

geholpen door tante Jans en tante Claartje. Later 

komt tante Gré, een verpleegster uit Amersfoort, 

helpen. Ook Nel van Donselaar (nu Van Ginkel 

van de Oudenhorsterlaan) draagt haar steentje 

bij.

Door bemiddeling van dominee Den Hartogh van 

de hervormde kerk komt Gerrit van Donselaar in 

contact met Reijertje Wijnen uit Zeist. In 1950 

trouwt Gerrit met Reijertje die dan 37 jaar is. In 

1951 wordt uit dit huwelijk Cornelis (Cees) van 

Donselaar geboren. De verstandhouding tussen 

de kinderen uit het eerste huwelijk van vader en 

hun s efmoeder is slecht. Er uis op Groot Orel, 1888. Nieuwe 
Amersfoortsche Courant, 04‐02‐1888, blz. 3.

Huwelijk Janna en Gerrit 
van Donselaar, 1938

Janna van Donselaar‐van 
de Pol
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De aandacht van Reijertje gaat vooral uit naar 

haar eigen zoon Cees. De kinderen worden 

streng opgevoed. Er mag niet veel, zodat er 

wel van alles s ekem wordt ondernomen. Als 

je laat thuiskomt ga je via de regenton naar de 

slaapkamer die op de begane grond is. Wel 

mogen de dochters naar de meisjesvereniging 

van de kerk. Gerrit is een lieve vader, maar hij 

staat tussen twee vuren. Hij hee  door drukke 

werkzaamheden op de boerderij weinig  jd 

zich met de opvoeding van zijn kinderen bezig 

te houden. Vooral als hun ouders niet thuis 

zijn, beleven de kinderen veel plezier met 

elkaar. De kinderen gaan in Scherpenzeel naar 

de Glashorstschool. Ze gaan graag naar ‘vrouw 

Bart’. Dat is de echtgenote van buurman Bart 

van Maanen op Nieuw Heintjeskamp. Na 

school jd doen ze allerlei werkzaamheden op 

de boerderij. Van Donselaar houdt koeien, 

kippen en varkens. Er is een periode waarin 

Gerrit van Donselaar ook eenden hee . De 

oude schaapskooi doet dienst als stal voor de 

kalveren en pinken. Bij de drie hooibergen 

tegen de erfscheiding met buurman Kamphorst 

zijn drie kippenhokken. Voor het huis is de 

moestuin. Er is ook een bongerd met appel‐ en 

pruimenbomen. Als de kinderen nog maar 

nauwelijks kracht in hun handen hebben, 

moeten ze helpen met koeien 

melken en hooien. Maar zodra je 

na je school jd buitenshuis gaat 

werken, hoef je niet meer te 

melken. De melk gaat naar de 

Nutriciafabriek in Zoetermeer. Voor 

eigen gebruikt mest Van Donselaar 

een varken vet. Kaas maken doet 

men niet op Groot Orel. In het 

bakhuis staat een fornuis waarop 

de wasketel wordt verwarmd. 

Zaterdags worden de klompen na 

het melken geschuurd en voorzien 

van een nieuwe laag witkalk. Klaar voor de 

zondagse kerkgang. Vader zorgt er elke zondag 

voor dat de kinderen op  jd klaar staan om 

naar de kerk te gaan, maar zelf blij  hij meestal 

thuis.

Naast de boerderij loopt een zandpad, de 

Boslaan, rich ng Klein Orel. Voor de deel 

bevindt zich het voorhuis. Aan de noordkant 

achter de voorgevel is de kelderzolder. 

Daaronder is de kelder waarin je gemakkelijk 

rechtop kunt staan. Aan de zuidkant zijn twee 

slaapkamers. Een slaapkamer voor de ouders 

en een voor de meiden. Zoon Gert slaapt op de 

kelderzolder. Midden voor is de heerd, waar de 

visite wordt ontvangen. Ook aan de noordkant 

achter de kelderzolder is de keuken met 

daarnaast de geut waarin de pomp is. 

Vlnr: Clara, Cees, To, Dicky en Gert van Donselaar, ±1955

Dicky en Clara van Donselaar (boerderij met rieten 
kap) Boslaan 1948
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Op de deel is plaats voor 29 koeien en twee 

werkpaarden. Het voorhuis van Groot Orel is 

eerst met riet gedekt, maar later wordt dat 

door dakpannen vervangen. Er is geen 

dakbeschot. De keet voor de knecht is op de 

hilt.

In 1966 wordt de pacht helaas niet verlengd. 

Gerrit van Donselaar moet plaatsmaken voor 

Peter Haanschoten. Gerrit is dan pas 57 jaar. 

Voordat familie Van Donselaar Groot Orel 

verlaat, is er rond de boerderij een er uis. 

Spullen die Gerrit van Donselaar niet meer 

nodig hee , verkoopt hij. Gerrit verhuist met 

zijn echtgenote en de kinderen Dicky en Cees 

naar Woudenberg waar hij in het buitengebied 

een woning huurt en nog wat kippen en 

varkens houdt. Een half jaar later komt Dicky 

terug naar Scherpenzeel waar ze met 

melkrijder Jan ten Broek trouwt en aan de 

Sta onsweg gaat wonen. Later verhuizen ze 

naar het Oosteinde waar Dicky nu nog woont. 

De andere kinderen hebben Scherpenzeel na 

hun trouwen verlaten en zijn in de regio gaan 

wonen. Gerrit van Donselaar is in 1993 op 84‐

jarige lee ijd overleden. Zijn tweede 

echtgenote Reijertje is enkele jaren later 

overleden. Ook zoon Gert van Donselaar lee  

niet meer. Hij is al op 49‐jarige lee ijd 

overleden. 

De familie Haanschoten op Groot Orel
Peter en Greet Haanschoten‐Veldhuizen 

(1966‐2005)

In 1966 komen Peter Haanschoten en zijn 

echtgenote Greet Haanschoten‐Veldhuizen op 

Groot Orel wonen. Anton Veldhuizen die tot 

1939 op Groot Orel hee  geboerd, is haar 

oom. Ze pachten voor de duur van twaalf jaar 

de boerderij met grond van Theodora 

Philippina Daniëls‐Royaards, dochter van oud‐

burgemeester van Scherpenzeel Anton 

Royaards. Bij Groot Orel hoort dan naast de 

boerderij bijna 26 ha tuin, erf, weiland en 

bouwland. Er is geen boomgaard meer. De 

pachtprijs bedraagt 4900 gulden per jaar.30 

vlnr: Gerrit, To, Gert, Dicky, Clara, onder Cees en Rijertje, 1959 Gerrit van Donselaar

Henk en Peter Haanschoten, 1943
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Peter is opgegroeid op boerderij De Roffelaar 

aan de Voskuilerweg in Woudenberg. Zijn 

ouders, Hendrik en Willempje Haanschoten‐ 

van Veldhuizen zijn in 1941 getrouwd. Peter 

wordt in 1942 geboren. Ton is zijn broer en zijn 

twee zussen heten Fia en Bep. Hun vader 

bekleedt tal van maatschappelijke func es. Zo 

is hij gemeenteraadslid en wethouder voor de 

CHU. 

Greet Veldhuizen is in 1944 op boerderij Nieuw 

Breeschoten geboren. Deze boerderij is in 

1959 afgebrand en daarna weer herbouwd. 

Hofstede Groot Orel dateert uit 1860. 

Voordat Peter en Greet in het huwelijk treden 

en op Groot Orel gaan wonen, moet de 

boerderij ingrijpend verbouwd worden. De 

opkamer verdwijnt en de toenmalige geut is 

omgebouwd tot een voor die  jd moderne 

keuken. Bijzonder is dat Groot Orel zowel van 

buiten als van binnen als twee druppels water 

lijkt op boerderij Groot Ruwinkel die helaas 

door brand is verwoest.

De schaapskooi die op het erf van Groot Orel 

staat, is een gemeentelijk monument en is 

rond 1875 gebouwd. Het is niet de enige 

schaapskooi bij Groot Orel. Aan de overkant 

van de weg middenin het weiland is een oude 

schaapskooi omgebouwd als recrea ewoning 

die eigendom is van Maurits Elias, een van de 

nazaten van familie Royaards.

Peter en Greet beginnen op Groot Orel met 14 

koeien op tamelijk schrale grond. Daarnaast 

houdt Haanschoten ook wat varkens en 

kippen. Het hooi van het land rijdt Peter met 

de pla e wagen naar de boerderij. Als het 

dreigt te gaan regenen trekt hij de wagen met 

de auto naar huis. Om een wat grotere vracht 

te kunnen vervoeren van de hooitas naar de 

schaapskooi, verlengt hij de kruiwagen. Peter 

stapelt het hooi zo hoog op dat hij geen zicht 

meer hee . Op het erf ligt blijkbaar een steen 

o.i.d. voor het kruiwagenwiel, want hij kan niet 

verder… Tevergeefs haalt Peter een paar keer 

aan, maar dan blijkt de ‘steen’ een auto te zijn. 

Gelukkig is de eigenaar een verzekeringsagent 

en dekt de verzekering de schade. 

De koeien staan in die periode op de deel, 

maar dat verandert als in 1972 een ligboxstal 

voor 60 koeien wordt gebouwd op de plek 

waar oorspronkelijk drie hooibergen hebben 

gestaan. De bergroedes staan er nog al jd en 

zijn een s lle herinnering aan die  jd. In 1979 

bouwt Peter Haanschoten een tweede 

ligboxstal voor zijn koeien en het jongvee. De 

deel is daarna grotendeels bij het woonhuis 

getrokken en deels in gebruik als onderkomen 

voor de kalveren. Peter Haanschoten is een van 

de eerste boeren die als veevoer mais 

verbouwt. Verder is er vanzelfsprekend 

grasland en worden ook knollen verbouwd. 

Peter Haanschoten, 1960

Huwelijk Peter en Greet Haanschoten, 1966
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Peter en Greet krijgen drie kinderen. Dochter 

Anja is in 1967 geboren en gaat na haar 

huwelijk op Gooswilligen wonen in een 

boerderij die haar ouders in het verleden 

hebben gekocht en waar Haanschoten zijn 

eerste kippenschuur met ongeveer 2000 

kippen is begonnen. Henk is in 1970 ter wereld 

gekomen, hij volgt zijn vader op als boer op 

Groot Orel. Emiel is in 1975 geboren. Peter 

Haanschoten koopt de boerderij van Jan van 

Doorn op Huigenbosch in 1999 en ves gt daar 

een pluimveebedrijf. De boerderij is voor Emiel 

bestemd als hij later zelfstandig verder gaat. 

Melken doet Peter aanvankelijk met de hand, 

maar al snel doet de melkmachine zijn intrede.  

Naast zijn werk als boer op Groot Orel is Peter 

ook al jd druk in de paardenhandel. Op 

maandag gaat hij steevast naar de markt in 

Utrecht. Regelma g trekt Peter eropuit om met 

de paarden te gaan rijden. Wanneer hij samen 

met zoon Henk van een dagje rijden op de 

Posbank terugrijdt, ziet hij in Renswoude grote 

rookpluimen. Gekscherend zegt hij: “Volgens 

mij staat de boel bij ons in de brand.” Waarop 

Henk gevat reageert: “Dan hoef je in ieder 

geval niet te melken.” Het lachen vergaat vader 

en zoon al snel als ze in Scherpenzeel bij de 

Willaerruiters aankomen en horen dat er 

inderdaad bij hen thuis brand is. Peter koppelt 

de aanhanger vliegensvlug af en scheurt Henk 

achterlatend naar huis. Daar blijkt de hooitas 

volledig in brand te staan. Vanwege het 

ontbreken van brandpu en is er aanvankelijk 

geen bluswater, totdat loonbedrijf Berkhof met 

een grote tankwagen uitkomst biedt. De 

schuur gaat verloren, maar gelukkig zijn er 

geen persoonlijke slachtoffers en overleven ook 

alle dieren de brand. Dankzij burenhulp is de 

stal voor de winter weer klaar voor gebruik. 

Groot Orel

Staand Anja, Henk en Peter; zi end: Greet 
en Emiel

Brand op Groot Orel, 1984
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Peter gaat graag op pad en is overal een 

geziene gast, maar hij blij  liever op de 

achtergrond. In die zin treedt hij niet in de 

voetsporen van zijn vader. Zijn bijnaam Popeye 

krijgt Peter, omdat hij zelden overhemden met 

lange mouwen draagt en daardoor zijn 

gespierde armen zichtbaar zijn. 

Om het vee naar de overkant van de weg in 

het land te laten grazen, moet het verkeer 

wachten totdat de koeien zijn overgestoken. 

Ook fietsers. Een van de wielrijders vraagt op 

een keer aan Peter:” Meneer, zijn al die koeien 

van u?” Peter antwoordt: ”Nee, alleen de 

laatste drie, de rest is van de Rabobank.”

Al jaren zijn er plannen om het fietspad langs 

de Barneveldsestraat te reconstrueren en 

daardoor veiliger te maken. Oud‐wethouder 

Van Kampen hee  zich hiervoor lang geleden 

al ingezet. De oude weg is in 1933 verhard en 

het tracé is tussen de Heintjeskamperweg en 

Groot Orel verlegd. De oorspronkelijk route 

sloot aan op het zandpad Breeschoten en is tot 

op de dag van vandaag duidelijk te zien tussen 

de bomenrij aldaar. In 1983 zegt de provincie 

toe het merendeel van de kosten voor haar 

rekening te nemen.31  Bij Groot Orel komt het 

fietspad wat verder van de weg af te liggen. 

Daarvoor is grond nodig van het boerenbedrijf 

van Haanschoten. Ook het oversteken van de 

koeien levert gevaarlijke verkeerssitua es op. 

Ter compensa e van de afgestane grond, wordt 

bij Groot Orel een veetunnel onder de 

Barneveldsestraat aangelegd. Zo ontstaat voor 

iedereen een veel veiliger situa e dan 

voorheen. Op 17 augustus 1984 fietsen de 

notabelen vanaf Scherpenzeel over het nieuwe 

fietspad naar de grens met Barneveld. Onder 

hen ook burgemeester Heij en wethouder 

Kroodsma. Met de onthulling van een 

gedenksteen is het fietspad geopend. De 

nieuwe veetunnel is 15 meter lang, 2 meter 

breed en ook 2 meter hoog en ligt 3 meter 

onder het wegdek. Aan beide zijden is een 

aanlooproute gemaakt.32 

Opening Barneveldsestraat, 1933 Veetunnel, 1984
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Henk en Anneke Haanschoten‐van Garderen 

(2005‐heden)

Zoon Henk gaat in Scherpenzeel naar de lagere 

school en daarna in Ede naar de 

landbouwschool. Als hij die school hee  

doorlopen gaat hij bij zijn vader in het bedrijf 

aan de slag met wie hij een maatschap begint. 

In 1997 trouwt Henk met Anneke van 

Garderen. Anneke is in Leusden geboren, maar 

verhuist in 1986 met haar ouders naar 

boerderij Groot Heintjeskamp. Het jonge 

echtpaar gaat eerst op Klein Heintjeskamp 

wonen. Dat is de boerderij die Peter 

Haanschoten in 1989 hee  gekocht van Trui en 

Henk Veldhuizen, een ongetrouwde tante en 

oom van zijn echtgenote Greet en zus en broer 

van Anton. Trui en Henk zijn de broer en zus 

van Mees Veldhuizen, vader van Greet. Trui en 

Henk wonen de laatste jaren van hun leven in 

het Huis in de Wei. De grond bij Klein 

Heintjeskamp hoort daarna bij Groot Orel. Op 

Klein Heintjeskamp is in die  jd geen agrarisch 

bedrijf geves gd.

In 1999 overlijdt Peter Haanschoten volkomen 

onverwachts door een harts lstand. Hij is pas 

57 jaar oud. Samen met Emiel blij  Greet 

Haanschoten op Groot Orel wonen. Henk gaat 

als zelfstandig agrarisch ondernemer verder 

met het bedrijf. Emiel verlaat Groot Orel als hij 

in 2002 trouwt. Dat is ook het moment waarop 

Greet van de boerderij vertrekt naar Klein 

Heintjeskamp en gaat inwonen bij Henk en 

Anneke, die inmiddels twee kinderen hebben. 

Peter wordt in 2000 op Klein Heintjeskamp 

geboren en Rick is in 2002 in het ziekenhuis in 

Amersfoort geboren. Groot Orel wordt grondig 

verbouwd aan de binnenkant en Henk en 

Anneke verhuizen in 2002 naar de boerderij. 

Het oude bakhuis is gesloopt. Dochter José 

komt daarna in 2005 op Groot Orel ter wereld. 

Greet Haanschoten blij  alleen achter op Klein 

Heintjeskamp. Ze overlijdt in 2013 op 68‐jarige 

lee ijd.

Staand: Peter, Anneke en Henk; zi end José en Rick, 2017



22

Nu hee  familie Haanschoten 

een prach g melkveebedrijf. De 

koeien grazen in de wei op 30 

ha huiskavel. Daarnaast hee  

Haanschoten nog meer land‐

bouwgrond in gebruik, waarvan 

de grond rond de boerderij 

wordt gepacht en de overige 

percelen eigendom zijn. Henk 

runt het bedrijf en hee  hulp 

bij het melken, terwijl Anneke 

de boekhouding van het 

melkveebedrijf verzorgt en 

daarnaast buitenshuis werkt.

Henk van Woudenberg

Wim van den Berg

Huiskavel en veldnamen Groot Orel

1 Het verhaal van Klein Orel staat in Oud‐Scherpenzeel 25e jrg. nr.2, 2013 en het verhaal van Breeschoten 

staat in Oud‐Scherpenzeel 26e jrg. nr.2, 2014
2 HUA,  Archief St. Paulusabdij,  inv. nr. 30, fol. 79; 1392, zaterdag na sint Mar nusdag in de winter.
3 HUA,  Archief St. Paulusabdij,  inv. nr. 33, fol. 5; 1416.
4 Gysseling, M.; Toponymisch Woordenboek. In: drs. J.A.J. Vervloet; Landschapsontwikkeling en 
bewoningsgeschiedenis van Scherpenzeel en omgeving. Gezicht op Scherpenzeel, een grensgeval, blz. 14.
5 HUA; Archief Karthuizers Nieuwlicht 1, fol. 116vo; 08‐11‐1502.
6 HUA; St. Paulus 34, fol. 101vo.; 06‐04‐1538.
7 St. Paulus 34, fol. 139; 02‐08‐1539.
8 St. Paulus 34, fol. 157; 23‐06‐1540. De  jns 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 Scherpen¬zeel de 
lij ocht kwijt, die zij had op de hel  van Groot Oorloch. St. Paulus 34, fol. 157vo.; 01‐08‐1540.
9 St. Paulus 34, fol. 335vo.; 26‐02‐1553.
10 St. Paulus 34, fol. 435; 07‐07‐1558.
11 St. Paulus 34, fol. 465vo.; 03‐02‐1560 en St. Paulus 34, fol. 466; 02‐03‐1560.
12 RAG; Leenhof Gelre; 27‐04‐1650. De belening wordt geregistreerd ‘met de ledige hand’ d.w.z. dat men geen 
voorgaande inschrijving kent.
13 Register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen; Kwar er van Veluwe. J.J.S. 
van Sloet e.a., Arnhem 1924, blz. 120.
14 RAG; Leenhof Gelre nr. 37, fol. 24vo; 29‐08‐1699.
15 RAG; Hof van Gelderland 4744; Graantelling 1566. Mogelijk de zoon van Thonis Jansz, die bij de veetelling van 
1526 wordt genoemd, maar zonder dat de naam van de boerderij erbij staat.
16 RAG; Westerholt 276 nr. 3; 1578. Verpach ngen.
17 RAG; Westerholt 252‐2 nr. 1; landcedulle 1647.
18 RAG; Recht. Arch. Scherpenzeel nr. 3; 12‐10‐1685.
19 Inwoners Scherpenzeel 1749.
20 RAG; Leenhof Gelre nr. 48, fol. 30vo; 08‐08‐1754. Huis Scherpenzeel 74; 07‐08‐1754.
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21 Het wapen Van Wolfswinkel kan omschreven worden als volgt: in zilver drie rode adelaars; helmteken een 
adelaar van het schild. Jan Breunissen van Wolfswinkel (1715‐1796) voerde dit wapen als schepen van 
Scherpenzeel, blijkens een lakzegel d.d. 22 sept. 1766, met een kroon van zeven parels en palmtakken ter 
weerszijden van het schild. Tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden werden deze a ributen dikwijls ten 
onrechte gevoerd, want van een adellijke afstamming was immers geen sprake! De ach ende eeuw wordt ook 
wel de verval jd van de heraldiek genoemd. E.J. Wolleswinkel; Nederlandse Genealogieën 9 (1989), p. 395 en 414‐
417.
22 Magescheid voor het gerecht van Scherpenzeel 07‐02‐1782 (Origineel niet bewaard). Afschri  in HUA; Leenhof 
174, fol. 231 en in: RAG; Leenhof Gelre nr. 75, fol. 82vo; 31‐10‐1796, als zoon Breunis met Groot Orel wordt 
beleend.
23 RAG; Bataafs Frans Archief nr. 235; 27‐10‐1795.
24 Deze familie wordt uitvoerig beschreven in: Nederlandse genealogieën, deel 9, 1989, blz. 395‐646 door Egbert 
Wolleswinkel.
25 Notarieel Scherpenzeel, not. J. van Hilten 4129; 26‐02‐1844. Afschri  in: RAG; Huis Scherpenzeel nr. 74.
26 RAG; Huis Scherpenzeel nr. 74; 23‐07‐1845.
27 Notarieel Scherpenzeel, not. J. van Hilten 4138, nr. 12; 03‐05‐1869.
28 Boedelscheiding not. J.H.T.W. van de Ham te Lunteren; 21‐01‐1870. Afschri  in RAG; Huis Scherpenzeel nr. 74. 
Huwelijkse voorwaarden AE; Notarieel Amersfoort; AT051c051, nr. 5503; 20‐01‐1870.
29 AE; Notarieel Amersfoort AT058a002, nr. 5; 08‐02‐1888.
30 Pachtovereenkomst voor boerderijen; 29‐11‐1965.
31 Scherpenzeelse Krant; 06‐07‐1984.

EVACUÉS OP GROOT OREL

In oktober 1944 is de familie Lamers uit Huissen op Groot Orel geëvacueerd. Twaalf familieleden 

verblijven daar ruim een half jaar in een kippenschuur. Na de bevrijding keren ze in juni 1945 

terug naar hun geboorteplaats.

Professor Dr. Henny Lamers, emeritus hoogleraar astronomie en ruimte 

onderzoek uit Bilthoven,  was één van de evacués. Henny Lamers is op 6 juni 

1941 in Huissen geboren. Hoewel hij zichzelf uiteraard niet zoveel kan 

herinneren van de gebeurtenissen in Huissen die de aanleiding waren voor 

de evacua e, hee  hij van zijn ouders, ooms en tantes de verhalen tot in 

detail gehoord. Aan tafel in de woonkamer van zijn huis in Bilthoven vertelt 

Henny Lamers zijn verhaal.

“Mijn vader was bakker in Huissen. Ons gezin bestond in oktober 1944 uit vader, moeder en vier 

kinderen. Ik ben de op een na oudste van het gezin. Mijn moeder was zwanger van mijn zusje 

Annemarie die op 13 mei 1945 in Scherpenzeel is geboren. In het najaar van 1944,  jdens en 

direct na de slag om Arnhem,  waren er veel bombardementen in Huissen. Bombardementen 

van de geallieerden. Voorafgaand aan een bombardement ging de sirene, het teken om zo snel 

mogelijk een veilig heenkomen te zoeken. Op 2 oktober 1944, toen ik 3 jaar was,  klonk die 

gehate sirene weer. Mijn moeder holde met drie jongsten, ikzelf en mijn zusjes Els (2)  en Ke y 

(1), naar het huis van mijn oma, iets verder in de straat. Dat huis had een versterkte kelder. Mijn 

vader, die mijn oudere broertje Hansje (4) op de arm had, werd getroffen door een 

granaatscherf, die ook een diepe vleeswond in het been van Hansje maakte. Zij werden met 

entallen andere dode en gewonde slachtoffers naar het noodhospitaal in het 

Dominicanenklooster gebracht. 
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Twee zussen van mijn vader, Tante Berta en Nel, schuilden tegenover onze bakkerij bij hun zus 

Anna en haar man Piet Schrijver, want die had ook een stevige kelder bij zijn manifacturenzaak. 

Toen het sein ging dat de kust weer veilig was, ging die oom als eerste uit de schuilkerder om te 

zien wat er over was van zijn winkel en ons huis er tegenover. Op dat moment viel er een 

voltreffer op de schuilkelder. Mijn drie tantes waren op slag dood, en ook nee e Pierre (6 jaar) 

en nicht Elsje (het jongste slachtoffer, 8 maanden oud) van tanta Anna. Er zijn die dag rond de 

honderd Huissenaren omgekomen.

De inwoners van Huissen moesten vervolgens gedwongen evacueren. Hansje werd met een 

kruiwagen uit het klooster, nadat de scherf uit zijn been verwijderd was, eerst naar het huis van 

oma gebracht. Mijn vader was te zwaar gewond en moest in het klooster achterblijven met nog 

heel veel gewonden. Mijn moeder ging met de kinderwagen met daarin mijn gewonde broertje 

Hans, mijn zusje Els en ik op pad. Els en ik zaten op een plank op de kinderwagen, met een das 

aan elkaar gebonden zodat we er niet zouden afvallen. Mijn  oude zusje Ke y zat op de rug van 

moeder gebonden. Mijn oma, de ongetrouwde zus Alie van mijn moeder, en de gezinnen van 

mijn ooms Piet en Gerrit Lamers gingen met ons mee op weg naar ja, waar naartoe? Gerrit met 

zijn gezin ging met het paard en de wagen van zijn maalderij. De eerste nacht sliepen we bij opa 

Lamers in Arnhem, maar daar was het ook niet veilig. De volgende dag trokken we verder en 

kwamen we in Woudenberg waar we bij een schoenmaker overnach en. De lange sliert 

vluchtelingen die vanuit Huissen was vertrokken werd allengs korter, omdat groepen zich 

afsplitsten en andere rich ngen uitgingen. Of omdat ze onderweg onderdak vonden. Vanuit 

Woudenberg gingen we naar Zeist. Moeder, oma en tante Alie vonden daar een bovenverdieping 

waar ze voorlopig konden blijven. Dat wisten oom Piet en oom Gerrit niet, want ze waren elkaar 

in de lange stroom evacués uit het oog verloren.

Mijn beide ooms gingen met hun gezinnen naar Scherpenzeel. Daar vond oom Gerrit met tante 

S en en zijn gezin onderdak op Groot Orel bij familie Van Donselaar en oom Piet kon met tante 

Riek en de kinderen bij de buren op Klein Orel terecht waar de familie Van de Pol woonde. Het 

gezin van Gerrit Lamers bestond uit zes personen die op Groot Orel verbleven in een 

kippenschuur die achter de boerderij, aan de rand van het bos stond. Boer Gerrit van Donselaar 

had er geen bezwaar tegen als er nog zes personen hun intrek in de schuur zouden nemen. 

Gerrit en Piet wilden de familie graag herenigen en gingen op zoek naar hun schoonzus en haar 

kinderen in Zeist. Navraag en een dag zoeken in Zeist leverde aanvankelijk niets op. Totdat ze op 

het punt stonden weer naar Scherpenzeel terug te fietsen. In een straat waar ze nog niet 

geweest waren, klopte hun schoonzus Alie vanuit het balkon net een kleedje uit. Ze zag haar 

zwagers en de hereniging was een feit. Gezamenlijk vertrokken ze naar Groot Orel waar vanaf 

dat moment elf personen in de kippenschuur woonden. 

Het was inmiddels november 1944. We hadden toen nog geen idee hoe het met mijn vader ging 

en of hij überhaupt nog in leven was. Laat staan dat we wisten waar hij was. Ons gezin was 

Rooms Katholiek. De mis op zondag, die speciaal voor evacués werd georganiseerd, was in De 
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Wi e Holevoet. Daar hoorde mijn moeder van een verpleegster dat mijn vader vanuit Huissen 

was overgebracht naar een ziekenhuis in Arnhem en vandaar naar Utrecht. Tot twee keer toe 

werd vader naar een andere plek gebracht, omdat beide ziekenhuizen door bommen getroffen 

werden, omdat ze vlak langs het spoor naar Duitsland lagen. Uiteindelijk belandde hij, nog 

steeds gewond, in een poli ecel in De Bilt. Daar ging mijn moeder, die zwanger was, op de fiets 

vanuit Scherpenzeel naartoe. Mijn moeder wilde vader meenemen, maar daar kon volgens de 

poli e geen sprake van zijn. Dan ken je mijn moeder nog niet…Ze kreeg het na veel vijven en 

zessen voor elkaar haar echtgenoot Jan Lamers achterop de fiets mee naar Scherpenzeel te 

nemen. Jan had geen kleding en zeker geen jas bij zich. Van de poli eagent kreeg hij toen een 

regenjas. Tussen Woudenberg en Zeist was een razzia van de Duitsers. Alle mannen werden 

opgepakt om te worden tewerkgesteld in Duitsland. Moeder probeerde zich met mijn vader te 

verstoppen in een droogstaande sloot. Dat mislukte en de Duitsers wilden vader op een wagen 

trekken. Op dat moment rukte mijn moeder de jas van vader open en liet zien dat haar man 

gewond was. Het bleek zijn redding, want de Duitsers lieten hem vrij en toen konden mijn ouders 

nog bevend van de schrik verder naar Scherpenzeel. Nu was het gezin weer compleet en zaten 

we met z’n twaalven in de schuur bij Groot Orel. Mijn oma en tante Alie hadden trouwens 

onderdak gevonden op een andere boerderij aan de Barneveldsestraat. Op Groot Orel knapte 

vader snel op. De granaatscherf zat nog al jd in zijn lijf, maar dat deerde hem niet. Een van de 

kinderen van oom Gerrit en tante S en was verstandelijk beperkt. Henkie werd na een stevig 

overleg van zijn moeder met de directrice op ’s Heeren Loo in Ermelo geplaatst. Daar zit hij tot 

ieders tevredenheid tot op de dag van vandaag. (En dat is op 21 nov 2017 al 73 jaar). 

Mijn vader en oom Gerrit ontpopten zich als echte stropers. Ze ze en strikken en vingen konijnen 

in het aangrenzende bos. De familie Lamers hee  nooit honger gehad  jdens hun verblijf in 

Scherpenzeel. Oom Gerrit en mijn vader hadden in het bos een schuilkuil gemaakt waar ze heen 

vluch en als er Duitsers aankwamen. Gert van Donselaar, de oudste zoon van de boer, rende 

dan door de boerderij naar de kippenschuur en waarschuwde oom Gerrit en mijn vader door te 

roepen ‘ Lamers... Ekkart !’  (Ik weet niet wie dat was, misschien een Duits commandant).  En 

dan verdwenen Jan en Gerrit snel het bos in. Ze zijn gelukkig nooit gepakt!  

In het kippenhok was natuurlijk geen toilet. Er was bij de bosrand een ‘hoopjesgat’ gegraven . 

Mijn zusje Ke y viel daar  jdens het spelen in. We renden naar de kippenschuur om onze ouders 

te waarschuwen. Mijn moeder kwam aanhollen en hee  haar er uitgevist, smerig en s nkend.  

Als kinderen merkten we weinig van de oorlog. We hadden eigenlijk een fantas sche  jd op 

Groot Orel met allemaal nee es en nichtjes om mee te spelen.

Donderdag ’s avonds, als mevrouw Van Donselaar naar het koor in het dorp ging, konden mijn 

vader en oom Gerrit met boer Van Donselaar kaarten. Ze moesten er wel mee ophouden voordat 

zijn vrouw terugkwam. Want zij vond kaarten een duivels spel.Op een voorjaarsdag in 1945 was 

ik ’s morgens vroeg met mijn zusje Els als eerste buiten. Daar zagen we in de wei een paar 

militairen met andere uniformen dan we kenden zi en. Dat bleken later Canadezen te zijn.
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Ze zaten te ontbijten en wenkten ons. Schoorvoetend kwamen we dichterbij. De soldaten aten 

wi ebrood met jam. We kregen allebei een snee brood met jam erop van die soldaten. 

Ik proefde er eerst van, maar Elsje holde er meteen mee weg naar de kippenschuur. Toen mijn 

zusje binnenkwam wisten mijn ouders gelijk ‘hoe laat het was’. We zijn bevrijd!

Tijdens de bevrijdingsac es sliepen er ook enkele Canadese bevrijders op stro in de 

kippenschuur.  Dat stro werd op een dag ververst. Het oude stro werd buiten, ver van de 

kippenschuur, in brand gestoken en toen mijn neef Toine van oom Gerrit en ik er naar gingen 

kijken ontplo e er een verloren kogel. Een scherf ervan trof Toine in zijn wang en hij werd direct 

naar een Canadese hulppost in de boerderij van boer Theunissen gebracht. Hij hield er een 

slechts een klein li eken aan over.

Mijn moeder is kort na de bevrijding op 15 mei in Scherpenzeel bevallen van mijn zus Annemarie. 

De vrouwen en kinderen bleven nog enige  jd in Scherpenzeel, maar de mannen mochten vrij 

snel terug naar Huissen om alvast puin te ruimen en wat woningen weer bewoonbaar te maken. 

Uiteindelijk zijn we allemaal weer naar Huissen gegaan.Daar trokken we in bij oma, wiens huis 

nog overeind stond.  Mijn zus Annemarie moest bij terugkomst in Huissen door een katholiek 

priester ‘herdoopt’ worden, omdat dat in Scherpenzeel niet volgens de regels van de kerk zou 

zijn gebeurd.

In Huissen kregen mijn ouders nog zes kinderen en daarmee had ons gezin in totaal elf kinderen. 

De scherf in het lichaam van mijn vader hee  hij de rest van zijn leven zonder hinder bij zich 

gedragen, hij is 78 jaar oud geworden. Mijn moeder is veel later op 96‐jarige lee ijd overleden. 

Ze was een sterke vrouw, maar dat had je al begrepen uit mijn verhaal.”

Professor Dr. Henny Lamers

Wim van den Berg

DE MEENT VAN SCHERPENZEEL

Toen de eerste boerderijen in Scherpenzeel kwamen was er land genoeg. Door groei van de 

bedrijven, door bedrijfssplitsingen en door nieuwe bedrijven kwam men op den duur de 

buurman tegen. Grenzen werden afgesproken en conflicten opgelost. Toch bleef er vaak een 

gebied over dat ongeschikt was voor nieuwe bedrijven. Het was heideveld of zogenaamd 

onland. De omliggende boerderijen gebruikten het gemeenschappelijk. Dit noemde men een 

meent. Ook Scherpenzeel had zo’n meent. Op de kadasterkaart van 1832 komen sporen voor 

van deze meent. Hij lag tussen de boerderijen Heintjeskamp, Ruwinkel en Groot Wolfswinkel. 

Aan de noordzijde de Wi enoordseweg, maar Wi enoord was niet gerech gd op de meent. De 

boerderij Berkhorst wel, maar die grensde niet direct aan de meent. In het leenboek van Huis 

Scherpenzeel komen we in 1475 het eerste spoor van de meent tegen . 
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De boerderij Berkhorst wordt beleend 

met recht op weiden op een gebied 

waarop ook de boeren van 

Wolfswinkel en Ruwinkel vee mogen 

weiden. Heintjeskamp wordt niet 

genoemd, maar mag wel meedoen als 

de meent wordt verdeeld. Tot 1617 is 

er niets bekend. In dat jaar blijkt de 

meent al verdeeld te zijn onder 

Berkhorst, Heintjeskamp, Ruwinkel en 

Groot Wolfswinkel . De boer van 

Berkhorst verkoopt in dat jaar zijn deel 

aan de boer van Groot Ruwinkel. Daarna komt de naam meent nog wel voor als belending, 

bijvoorbeeld oost: het meentveld van Roijwinckel. 

Bij de verdeling zou het logisch 

zijn als het land van het 

meentveld dat tegen de 

boerderij lag, bij de betreffende 

boerderij gevoegd zou worden. 

Zo niet bij de Scherpenzeelse 

meent. Bij Berkhorst was dat al 

niet zo, maar ook bij Ruwinkel 

en Heintjeskamp niet. Ruwinkel 

was ondertussen gesplitst in 

Groot en Klein Ruwinkel en zo 

was ook Groot en Klein 

Heintjeskamp ontstaan. Het 

meentveld van Klein Ruwinkel 

lag los van de boerderij. 

Daarom moest er recht van 

overpad over het land van Groot Ruwinkel geregeld worden: ‘vanaf het Crommestuck (van Klein 

Ruwinkel) over het land van Evert Jansz (van Groot Ruwinkel) om te kommen nae het meen elt 

om daerover te varen, drieven ende jagen, mit wagen, mit beesten ende schapen´. Klein 

Heintjeskamp moest over het land van Groot Heintjeskamp. Na 1735 komt de naam meentveld 

niet meer voor. Eén perceel heide van 4.36.10 ha blij  nog lang onverdeeld. Het ligt tegen 

Wi enoord en blij  tot na 1881 gemeenschappelijk bezit van Berkhorst en Klein Ruwinkel.

Henk van Woudenberg
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COÖP ‘ONS BELANG’ EN ZIJN DILEMMA’S 

Al in 2003 hee  Anton de Man, oud‐bedrijfsleider van Coöp ‘Ons Belang’, de 

geschiedenis van dit coöpera eve winkelbedrijf geschreven. Het is terug te 

vinden in ons en wellicht ook in uw archief, maar ook op onze website         

h p://oudscherpenzeel.nl/digitaal‐archief/verenigingsbladen/blad‐2003‐4/. 

De coöpera e was geves gd aan de Dorpsstraat in het pand waar nu 

damesmodezaak ‘Bij Lon’ is te vinden. In dit verhaal belicht Anton de Man een 

aspect van de coöpera e dat nog niet beschreven is, maar zeker niet minder 

belangrijk: de financiën. Anton de Man

Coöpera es werden in de vorige eeuw 

opgericht, om de belangen van consumenten 

veilig te stellen, dan wel invloed te kunnen 

uitoefenen op prijzen, met name op brood. 

Ook in Scherpenzeel werd een coöpera e 

(koper ef in de volksmond genoemd) 

opgericht, om levensmiddelen betaalbaar te 

houden, want een groot deel van de bevolking 

was arm. Het reilen en zeilen van onze 

coöpera e heb ik in een vorig nummer belicht. 

Nu de financiële kant van de zaak. 

Het benodigde kapitaal werd opgebracht door 

de leden en bedroeg jarenlang vijf gulden per 

lid. Toen een flink bedrag. Door nieuwbouw 

eind twin ger jaren was een flink bedrag 

nodig. Door zuinige bedrijfsvoering werden 

behaalde winsten contant uitgekeerd in de 

maand november. Het boekjaar liep van één 

november tot en met eenender g oktober. 

Deze uitkering was welkom, omdat de viering 

van Sinterklaas aanstaande was.

Aan de hand van ingeleverde (kassa)bonnen, 

later vervangen door zegels, werden de 

bestedingen door het bestuur berekend en een 

percentage, a ankelijk van de behaalde winst, 

vastgesteld. De leden rekenden steevast op 

hetzelfde percentage als het jaar daarvoor. 

Vaak hadden ze berekend op hoeveel 

winstuitkering zij ‘recht’ hadden. Dit 

percentage werd dus jarenlang door het 

bestuur gehandhaafd, (eerst vijf procent, later 

vier) omdat een lager percentage niet door de 

leden begrepen zou worden en tot 

bedankingen van het lidmaatschap zou leiden. 

Een dilemma dus. Het percentage was aan de 

hoge kant in vergelijking met de kor ngen van 

andere winkeliers. Bakkers gaven helemaal 

geen kor ng. De oude coöpera e
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Met betrekking tot de financiële huishouding 

had de te ruime kor ng consequen es voor de 

ontwikkeling en groei van de zaak. Twee 

belangrijke zaken spelen een belangrijke rol, 

ten eerste de eventuele niet uitgekeerde winst 

was volledig belastbaar voor de 

vennootschapsbelas ng (toen ruim 40%). Ten 

tweede werd verzuimd voldoende te 

reserveren om tegenvallers en of investeringen 

op te vangen c.q. te financieren. De statutaire 

reserve was gebaseerd op het ledenaantal 

i.p.v. op de omzet. Hierdoor bleef de statutaire 

reserve op ongeveer hetzelfde niveau. 

Dilemma twee dus. 

Het bestuur, gesteund door de 

commissarissen, is jarenlang op dezelfde voet 

doorgegaan, niet kunnen weten, dat de 

economie, met name de opkomst van het 

grootwinkelbedrijf en het consumentengedrag 

zo radicaal zou kunnen wijzigen. 

De omzet werd niet alleen behaald door de 

verkoop in de winkel maar ook voor een groot 

deel door bezorging van brood en/of 

levensmiddelen. Elke dag reed een bestelauto 

naar Woudenberg om daar onze leden te 

bedienen. We bezorgden van de Zeisterweg 

(Heigraaf) in Woudenberg tot en met 

Gooswilligen in Scherpenzeel. Eerst op de 

bakfiets en later met de auto. 

Bezorgingskosten drukten op het rendement, 

dilemma nummer drie. 

Om meer inzicht te krijgen in de financiële 

huishouding van het bedrijf werd aan een 

deskundige gevraagd om aan de hand van 

financiële verslagen een nadere analyse te 

geven. Zijn conclusie was duidelijk, de 

personeelskosten stonden niet in een redelijke 

verhouding tot de omzet. Het bestuur zag geen 

andere mogelijkheden en er veranderde niets. 

Reserveringen zijn van belang om tegenvallers 

op te vangen maar ook om investeringen te 

financieren. Deze kortzich gheid van het 

bestuur zou hen later opbreken. De vaste 

accountant, die na controle de jaarstukken 

(balans) opstelde, nam in deze geen standpunt 

in om zijn zienswijze en/of advies te geven. Hij 

voelde zich hooglijk gepasseerd. 

In mijn  jd (1960‐1971) is de winkel twee keer 

verbouwd. De eerste verbouwing stond onder 

leiding van voorzi er W. Westerhuis en werd 

uitgevoerd door Hoogevest uit Amersfoort. De 

opgestelde begro ng en het 

beschikbare budget kwamen 

overeen. Voor een 

noodzakelijke geldlening 

kreeg het bestuur 

toestemming van de leden 

(jaarvergadering). 

Heropening met echtpaar De Man en W. 
Westerhuis

Nelie de Man
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De tweede verbouwing onder leiding van 

voorzi er A. v. Bruggen verliep onguns g. Het 

werk, uitgevoerd door firma v. Elst uit 

Scherpenzeel, werd niet aangenomen maar in 

regie uitgevoerd. De voorzi er overzag de 

consequen e ervan niet. Het ontbrak hem aan 

financieel inzicht. De raming (geschat) werd 

ruim overschreden en een aanvullend krediet 

was niet beschikbaar. De financiële posi e was 

verzwakt, de liquiditeit stond onder druk. Een 

aanzienlijk tekort werk je niet zomaar weg. 

Dilemma nummer vier. 

Onze coöpera e was een zelfstandig 

opererende organisa e, die niet was 

aangesloten bij Coöp. Nederland. De goederen 

betrokken wij van groothandels en fabrieken. 

De dagelijkse leiding en de administra e 

berus e bij de bedrijfsleider, mijn voorganger 

was mijn vader (1925‐1960) die toen door de 

ledenvergadering werd benoemd. Door 

plotseling overlijden werd ik benoemd als zijn 

opvolger. Er was reeds voor mij zakenverlof 

(militair) aangevraagd en ik kon dus direct met 

ontslag uit militaire dienst. Burgemeester 

Hoytema regelde dit voortvarend. Deze baan 

vergde het uiterste, een werkweek van 70 tot 

80 uur was normaal, want de werkweek begon 

op zondagavond tot zaterdagavond. De komst 

van een derde supermarkt (Spar) in het dorp, 

een discount winkel op het industrieterrein in 

Woudenberg en ‘het wi e pakhuis’ in 

Barneveld, maakte de spoeling wel erg dun, 

met andere woorden te veel winkeliers die in 

dezelfde vijver visten. Eveneens ontbrak een 

parkeerterrein, een noodzaak. De brand in de 

bakkerij liet zijn sporen na, je blij  immers 

verantwoordelijk voor het geheel. 

De contacten met het bestuur verliepen 

hoofdzakelijk (wekelijks) via de voorzi er. 

Maandelijks werd er vergaderd door het 

bestuur samen met de commissarissen. 

Wekelijks werden de dagboeken gecontroleerd 

door een commissaris. De jaarstukken werden 

opgesteld door een accountant, die eens per 

jaar overlegde en een toelich ng gaf op de 

resultaten. 

Na mijn vertrek ben ik in loondienst getreden 

bij een uitvoeringsorgaan van sociale 

verzekeringswe en. Voor de daarna ontstane 

chaos voel ik me niet verantwoordelijk. Mijn 

opvolger was de zoon van één van de 

directeuren van Midland B.V. Werken onder 

hun voorwaarden waren voor mij niet 

aanvaardbaar met name de afnameplicht. 

Midland B.V., een groothandel in 

levensmiddelen, had een flinke vinger in de 

exploita e gekregen. De jaren latere opheffing 

van onze ‘koper ef’ was onontkoombaar door 

de door mij omschreven dilemma’s. 

Bovendien misten we de kennis en de 

financiële middelen, om als alleenstaande 

coöpera e concurren e te bieden aan het 

grootwinkelbedrijf. In Nederland waren wij nog 

de enige overgebleven zelfstandig opererende 

coöpera e. 

Met respect naar al diegenen die een aandeel 

hebben geleverd aan onze ‘koper ef’, met 

name de oude garde J. Bakker, M. v.d. Broek, G. 

Inkenhaag, J. v. Oostrum, sluit ik af. 

 

Anton de Man

Dit ar kel heb ik met medeweten van de laatste voorzi er M. Appelhof en penningmeester M. 

Verhoef geschreven. 1‐5‐2017
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WIE WAS GREET BAKKER?

U herinnert zich vast nog wel dat we in het voorjaar het vaandel van Soli Deo 

Gloria hebben gekregen. De zangvereniging bestaat helaas niet meer. Het 

vaandel is in 1939 gemaakt door Greet Bakker Jdr. Maar wie was dat, vroegen 

we ons toen af…?

Verschillende leden reageerden op ons verzoek om opheldering. Hieronder 

een reac e van Greet Konijn uit Almelo. '

Dag redac e,

Al jd als het blad van Oud‐Scherpenzeel bezorgd wordt, kijk ik meteen 

wat er deze keer te melden is uit mijn geboorteplaats. Soli Deo Gloria 

houdt op te bestaan. Jammer. Mijn vader en moeder (Ko Konijn en Louise 

Bakker) hebben er beiden deel van uitgemaakt. Mijn vader ook jaren als 

bestuurslid.

Maar nu de reden van mijn reac e. Dat prach ge vaandel is gemaakt 

door mijn tante Greet. De jongste zus van mijn moeder. De dochter van 

Jan Bakker (bakker en boer) die woonde op de Schreiheuvel. Tante Greet 

maakte de prach gste dingen. Ze schilderde ook. Een heel crea eve 

vrouw.

Na de 2e WO is ze  getrouwd met Henk Jansen en samen met 

haar oudere zus Alie die getrouwd was met Bart van Beek 

geëmigreerd naar Canada. Mijn moeder raakte zo ineens haar 

beide zussen kwijt al werd er intensief contact gehouden via de 

luchtpostbrieven.

Als aandenken aan mijn naamgenoot (we 

zijn beiden vernoemd naar Gerarda Bakker‐

van Dijk ‐de vrouw van Jan Bakker) heb ik 

een borduurwerkje van haar. Het vaandel 

herinner ik mij nog,  maar ik zal het zeker 

nog eens komen bekijken !

Hartelijke groet, 

Greet Konijn

Almelo

Greet Bakker

Henk Jansen en Greet Bakker

Borduurwerkje van 
Greet 
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NAOORLOGS SCHERPENZEEL

In een korte serie wordt het wel en wee in Scherpenzeel van ná de 2e Wereldoorlog beschreven. 

De serie loopt van 1945 tot en met 1968, het jaar van de oprich ng van de Vereniging Oud 

Scherpenzeel. In de derde aflevering van deze rubriek staat de periode 1955 tot en met 1959 

centraal.

Bedrijfsleven
In de jaren vij ig begint het welvaartspeil 

langzaam maar zeker te s jgen. Dit zorgt voor 

economische groei.

Bedrijven bloeien op en nieuwe bedrijven 

ontstaan. Bekende Scherpenzeelse bedrijven 

kunnen uitbreiden, zoals C & S Valkenburg en 

een voorbeeld van een nieuw bedrijf is WSB 

Interieurbouw, dat in 1958 wordt opgericht. 

WSB ontstaat in een schuur in Driebergen, 

waar de heren Wateler, Seeger en Blankens jn 

een bedrij e voor winkel‐be mmering starten. 

Het is vooral handwerk, waarbij de zaag en de 

schaaf onmisbare a ributen zijn. WSB zou een 

snel groeiende onderneming blijken en al in 

1960 wordt in Scherpenzeel 8000 m² grond 

gekocht waarop een nieuw bedrijfspand wordt 

gebouwd. 

Ook de banken 

floreren. De 

Ro erdamsche 

Bank met het 

woonhuis van de 

familie Zwaan 

wordt in 1956 

gesloopt en op 

dezelfde loca e, 

op de Dorpsstraat 

‐ hoek Burg. Royaardslaan, vervangen door een 

nieuw pand. Dit wordt opgebouwd in dezelfde 

s jl als de wederopbouwwoningen, zodat het 

een fraai geheel vormt met de gevellijn van de 

Dorpsstraat.

De Eiermarkt aan de Markstraat bloeit als nooit 

tevoren. Uit een 2‐regel groot berichtje in de 

krant is te lezen dat er in een week  jd maar 

liefst 708.000 eieren worden verhandeld. De 

handel wordt hierbij zelfs als “ma g” 

omschreven.

Royaards
In 1910 trouwde burgemeester Anton 

Royaards met jonkvrouw Margaretha Maria 

Backer.  Het echtpaar ging permanent op Huize 

Scherpenzeel wonen. Nadat Anton Royaards in 

1932 overleed, bleven zijn weduwe en 

dochters er wonen. Op 14 mei 1956 overlijdt 

Margaretha Maria Royaards – Backer op de 

lee ijd van 76 jaar. Zij is hiermee de laatste 

bewoner van Huize Scherpenzeel. Het huis 

wordt geërfd door haar twee dochters, Th. Ph. 

Daniëls‐Royaards en B.M. gravin van den 

Bosch‐Royaards. In afwach ng van een 

mogelijkheid het huis een duurzame 

bestemming te geven, verhuren zij het aan het 

echtpaar Van Heusden, die er in de jaren ’60 

het Ins tuut Van Heusden ves gt.

Nieuwbouw bank  Dorpsstraat hoek 
Royaardslaan,1956

A eeldingen uit een ar kel over de Eierhandel uit 
het Algemeen Dagblad van 28 maart 1959
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Ooievaars 
De natuur krijgt meer aandacht in de 

samenleving. Landelijk en ook in Scherpenzeel 

worden pogingen gedaan om weer meer 

ooievaars in het land te krijgen. Op de oude 

ijsbaan wordt door de “ooievaarscommissie” 

een mast geplaatst met bovenin een 

wagenwiel met takkenbossen. Ook een 

landbouwer in het buitengebied plaatst als één 

van de eersten een 13 meter hoge mast op zijn 

land.

Een straaljager
Het is weliswaar net over de grens maar ook 

de impact in Scherpenzeel is groot als op 

woensdag 11 april 1956, om  en voor half één 

’s middags een straaljager neerstort op het 

kantoorgebouw van het waterschap aan de 

Sta onsweg 153 in Woudenberg. De straal‐

jager, een Gloster Meteor MK‐VII van de 

Luchtmacht wordt bestuurd wordt door de 24‐

jarige reserve tweede luitenant vlieger Wim 

Oldhoff. De piloot weet zich met de parachute 

in veiligheid te brengen. In het kantoor van het 

Waterschap is, in verband met een vergadering 

elders, niemand aanwezig. 

Net naast het kantoorgebouw bevindt zich de 

villa "Sonnevanck" aan de Sta onsweg 151 in 

Woudenberg. 

Hier woont de familie Koudijs. Het is een mooi 

groot vooroorlogs huis met een rieten dak, dat 

wat Oostenrijks aandoet. 

Het gezin Koudijs zit dan net aan de lunch. De 

brandende kerosine zet de hele omgeving en 

ook villa “Sonnevanck” in lichterlaaie, maar het 

gezin Koudijs weet veilig uit de woning te 

komen. Rond lunch jd is het al jd erg druk op 

de Sta onsweg. Mensen gaan naar huis om te 

eten, kinderen fietsen naar huis voor de vrije 

woensdagmiddag. Als door een wonder raakt 

niemand gewond bij deze ramp. 50 jaar later, 

in 2006, komen alle betrokkenen nog een keer 

bij elkaar. Bij een ieder van hen staat deze dag 

nog steeds bekend als “het wonder van 11 april 

1956”. 

Grenswijziging
De 2e hel  van de jaren ’50 staat poli ek 

gezien vooral in het teken van de voorgenomen 

grenswijzigingen in de provincies Gelderland 

en Utrecht. Al in 1956 wordt hiertoe een 

wetsontwerp opgesteld. Naast de 

grenscorrec e in en om 

Scherpenzeel bevat dit 

ontwerp ook 

grenswijzigingen aangaande 

Veenendaal en Renswoude. 

Direct al in 1956 besluit de 

Woudenbergse 

gemeenteraad in te stemmen 

met het afstaan van de 

“Zel ant” aan Scherpenzeel. 

Hiermee zou Woudenberg 

maar liefst een zevende deel 

van haar bevolking verliezen. 

Woudenberg stelt echter wel 

wat eisen als compensa e: 1956, een brandend Sonnevanck van Arie Koudijs, directeur van de 
Coöpera e
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de grens met Scherpenzeel moet in oostelijke 

rich ng verplaatst worden, zodat vijfentwin g 

woningen en 125 ingezetenen van 

Scherpenzeel over zullen gaan naar 

Woudenberg. Binnen dit gebied, aan de 

Sta onsweg, vallen onder andere de 

ambtswoning van de burgemeester van 

Scherpenzeel (!), de koekfabriek van familie 

Snippenberg, de kuikenbroederij van Van den 

Berg, kwekerij Bakker, C&S Valkenburg en de 

boerderijen Batavia, Oos ndië en Wi enberg. 

Helaas voor Woudenberg zal deze compensa e 

nagenoeg niet in de Grenswijzigingswet van 

1959 worden opgenomen. Met ingang van 1 

januari 1960 worden ruim 700 “Zel anters” 

Scherpenzelers.  De zuidelijke grens met 

Woudenberg wordt voortaan gevormd door de 

Lunterse Beek en een gedeelte van het 

Valleikanaal. Het aangrenzend gebied van 

Renswoude aan het Oosteinde wordt eveneens 

Scherpenzeels. Ter compensa e krijgt 

Renswoude buurtschap Wi enoord en het 

gebied waar Camping De Lucht (nu Allurepark 

de Lucht) is gelegen. 

De nieuwe situa e betekent een toename van 

de Scherpenzeelse bevolking met meer dan 

30%, zodat de totale bevolking van ons dorp in 

1960 bestaat uit ongeveer 3500 ingezetenen. 

Door de bevolkingstoename kan de 

Scherpenzeelse gemeenteraad worden 

uitgebreid van 7 naar 11 zetels. Een voorstel 

om heel Scherpenzeel over te laten gaan naar 

de Provincie Utrecht haalt het niet, zodat we 

tot op heden nog Gelders zijn.

De teloorgang van een sta on
Het sta on Woudenberg‐Scherpenzeel lag aan 

de Spoorlijn Kesteren ‐ Amersfoort. Tegelijk 

met de opening van deze lijn op 18 februari 

1886 werd het sta on opgeleverd voor 

reizigersvervoer en goederenvervoer. In de 

oorlog wordt de brug bij Rhenen vernie gd en 

al in 1944 vindt er geen reizigersvervoer meer 

plaats op het traject Amersfoort‐Veenendaal‐

Rhenen. Ondanks dat er nog wel sprake is van 

goederenvervoer begint langzaam maar zeker 

de a raak van het sta onsemplacement. 
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De seinhuizen worden gesloopt en de wissels 

die vanuit de seinhuizen werden bediend 

worden omgebouwd tot handbediende 

wissels. De defini eve klap vindt feitelijk plaats 

in 1957. Een deel van het sta on wordt dan 

gesloopt ten behoeve van de Koopmans 

meelfabrieken. Weliswaar op deze plek ten 

behoeve van het spoorvervoer, maar dit zou 

slechts 15 jaar duren. In 1972 zou het sta on 

volledig gesloten worden voor alle 

spoorvervoer. 

Woonwagens
In oktober 1958 dreigt een geschil tussen de 

gemeente Scherpenzeel en de lokale 

woonwagenbewoners te escaleren. Op het 

door de gemeente aangewezen 

woonwagenkamp is geen sanitair, geen 

elektriciteit en de drinkwaterpomp levert 

alleen vuil water op. Ondanks alle verzoeken 

rich ng de gemeente vindt er geen verbetering 

plaats en een aantal woonwagens worden uit 

protest voor het gemeentehuis geplaatst. Na 

de belo e van de gemeente dat de situa e zal 

worden verbeterd keert de rust weer terug. 

In 1959 wordt de wegverharding verbeterd en 

een nieuwe waterpomp geslagen. 

Een cadeautje van de Prinses 
Luitenant ter Zee Carl van Veenendaal kijkt 

vreemd op als op 13 februari 1958 niemand 

minder dan prinses Beatrix hem feliciteert met 

zijn verjaardag. Hierbij wordt hem ook nog 

eens een cadeautje overhandigd voor zijn 

verjaardag namens zijn verloofde Hanny van 

Ginkel. Van Veenendaal is op dat moment aan 

boord van de “Van Speyck” die voor de rede 

ligt van Sint Maarten. Het blijkt dat Hanny te 

horen had gekregen dat prinses Beatrix een 

werkbezoek zou brengen aan de ‘Van Speyk’. 

Hierop hee  zij een brief geschreven aan paleis 

Soestdijk met de vraag of prinses Beatrix niet 

de verjaardagswensen kon overbrengen. En zo 

geschiedde! 

Floralia 
Reeds vóór de 2e Wereldoorlog bestond er een 

ac eve V.V.V. in Scherpenzeel die af en toe een 

bloemententoonstelling organiseerde. Het 

duurt tot de jaren ’50 voordat een aantal 

bloemen‐ en plantenlie ebbers het idee 

krijgen een grote plantententoonstelling te 

organiseren in de Eierhal aan de Markstraat. In 

september 1959 is het zover. Behalve kwekers 

en tuinders uit Scherpenzeel en omgeving 

krijgen ook scholen een plekje 

in deze eerste 

tentoonstelling.  Behalve 

mooie bedrijfsma ge stands 

door bekende kwekers als 

Konijn, Bakker, Bredero en 

Pluijgers zijn er ook mooie en 

leuke stands van de scholen te 

bewonderen met thema’s als 

kinderliedjes en sprookjes. De 

Floralia wordt een jaarlijks 

terugkerend fenomeen en zal 

zelfs na onaal de aandacht 

gaan trekken.
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Het zwembad 
De Scherpenzelers zwommen vanouds 

in zwembad ’t Schut in de Lunterse 

Beek. De stroming was echter uit de 

beek en het s lstaande water werd 

steeds onfrisser. Er ontstaan al in 1950 

en 1953 vanuit gemeente en V.V.V. 

plannen voor de realisa e van een 

nieuw zwembad, maar die lopen op 

niets uit. Een aantal zwemlie ebbers 

starten daarom in 1955 zelf het 

ini a ef voor een comité ter oprich ng van 

een zwembad. Een geldinzamelingsac e levert 

echter onvoldoende op en in 1957 neemt de 

gemeente de plannen over. Al in hetzelfde jaar 

wordt een stuk grond aan de Willaerlaan 

gekocht voor de aanleg van een spor errein. 

De totale kosten voor de aanleg van het 

zwembad bedragen ruim 65.000 gulden en dat 

geld hee  de gemeente niet. Er moet nog 

45.000 gulden bijeen worden gebracht door de 

Scherpenzeelse bevolking. Voor dit bedrag 

wordt op 21 oktober 1958 een 

“Burgerzinlening” uitgeschreven. Een gedeelte 

van de lening is renteloos, terwijl 25.000 

gulden als obliga elening tegen een rente van 

4% wordt uitgezet. Nog voor het einde van het 

jaar is het geld binnen. 

De bouw van het zwembad start in februari 

1959 door firma De Geit uit Veenendaal. 

Leverancier van bouwmaterialen is het 

Veenendaalse bedrijf De Jong en Schoute. Het 

bad hee  een lengte van 45 meter en is 20 

meter breed. In het midden van het bad komt 

een brug met startblokken en in het ondiepe 

gedeelte een glijbaan voor de kinderen. 

Tijdens de bouw houden de Scherpenzelers de 

vorderingen nauwgezet in de gaten en ’s 

avonds en op zaterdag komen velen een kijkje 

nemen. 

Veel Scherpenzeelse bedrijven dragen hun 

steentje bij, zodat de kosten binnen de perken 

blijven. Op 22 juni 1959 wordt het zwembad 

officieel geopend door burgemeester Hoytema 

van Konijnenburg. Er zijn 1500 bezoekers 

aanwezig, waaronder de gehele 

Scherpenzeelse schooljeugd. Dat het zwembad 

aan een behoe e voorzag blijkt wel uit het feit 

dat er bij de opening al 1200 abonnementen 

waren verkocht. De eerste badmeester wordt 

de uit Pu en a oms ge Andries van den Berg.

Nog voordat zwembad ’t Willaer geopend was, 

is er ook al een zwem‐ en polovereniging 

opgericht: Poseidon ‘59, vernoemd naar de 

God van de zee. Bij de oprich ng van Poseidon 

‘59 bestaat de vereniging uit 12 leden, maar 

eind 1959 zou dit al 81 leden bedragen. Het 

bestuur staat onder leiding van voorzi er Jan 

Valkenburg. Al op 5 september 1959 worden 

de eerste polo‐ en zwemwedstrijden 

georganiseerd.

Verkeer
Het doorgaande verkeer rijdt in de jaren ’50 

nog steeds door Scherpenzeel heen en dit 

gee  nog al eens wat incidenten. Als in de 

zomer van 1955 een colonne met legertrucks 

Scherpenzeel passeert vliegt bij de Oude 

Barneveldseweg een truck uit de bocht. 

Opening zwembad 't Willaer, 1959
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Het voertuig rijdt hierbij de slagerswinkel van A. Eijkelkamp in. De winkel wordt volledig vernield. 

In september 1957 stapt de 74‐jarige mevr. Kwakernaak uit de bus, wil vervolgens de Sta onsweg 

oversteken en wordt hierbij aangereden door een passerende auto. Mevr. Kwakernaak komt 

hierbij om het leven. Een bizar verhaal is dat van de 43‐jarige J. Hoefakker. Met zijn vrouw 

achterop de bromfiets krijgt hij in maart 1958 een aanrijding met een personenauto. Gelukkig 

lopen beiden slechts wat schaafwonden op en kunnen ze hun weg vervolgen. Drie dagen later 

wordt Hoefakker echter onwel en overlijdt diezelfde dag nog in het ziekenhuis. Het bleek dat hij 

door de aanrijding een schedelbasisfractuur had opgelopen. 

Piet Valkenburg
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De ac viteiten van onze vereniging worden ondersteund door deze ondernemers.
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Deze foto is midden jaren zes g genomen vanuit de woning van familie Nieuwenhuizen (veearts) aan de 
Barneveldsestraat recht tegenover de Eikenlaan. Waar nu de tennisbanen, hockey‐ en voetbalvelden en De 
Breehoek zijn, was toen nog weiland.

Bestuur en redactie wensen u
een voorspoedig 2018!






