Jachtopziener Dirk Arpink
(door: Piet Valkenburg)
In 2011 kregen wij als Oud-Scherpenzeel een mail van Bart de Groot
uit Huizen. Hij deed stamboomonderzoek naar de familie Arpink, was
daarbij echter op een dood spoor terecht gekomen, maar had de naam
Arpink gelezen in één van de publicaties van Oud-Scherpenzeel.
Gelukkig konden wij hem snel verder helpen. Van 1935 tot en met 1947
was Dirk Arpink namenlijk jachtopzichter in dienst van de familie Royaards geweest. Dirk
heette formeel Theodorus en woonde toen met zijn gezin in ’t Jachthuis ( de Koepel) aan de
Luntersebeek. In 1947 vertrok Dirk Arpink naar Canada. Aangezien Dirk een formele functie
bekleedde was er nog redelijk veel informatie over hem te vinden en al snel werd er
gezamenlijk een verder onderzoek naar de familie Arpink ingesteld.
Tijdens dit onderzoek kreeg Bart de Groot contact met één van de achterkleinkinderen van
Dirk Arpink. Hierbij bleek dat Dirk Arpink op verzoek van zijn familie ooit eens zijn
levensverhaal aan het papier heeft toevertrouwd. Hierbij heeft hij maar liefst een 41-tal A-4tjes volgetypt, waarin hij uitvoerig zijn leven en werken vóór, tijdens en na de oorlog schetst,
zijn ervaringen als jachtopziener in Laren. Eemnes en Scherpenzeel en zijn vertrek naar
Canada in 1947 en het leven van het gezin Arpink in Canada. Dirk Arpink blijkt een boeiend
schrijver te zijn. Hij liet weliswaar veel namen achterwege, maar stond op een positief-kritische
manier in het leven. Zijn epistel leest als een boeiend boek.
In drie afleveringen zal het verhaal van Dirk Arpink verteld worden in het verenigingsblad van
Oud-Scherpenzeel. In deze eerste aflevering kunt u lezen hoe Dirk Arpink eigenlijk in
Scherpenzeel terecht kwam. De 2e aflevering gaat over de periode in Scherpenzeel en in de
3e alevering zal te lezen zijn hoe het Dirk en zijn gezin verging in Canada. Het verhaal van
Dirk Arpink is geredigeerd en ingekort tot ‘’leesbare proporties’’.
Theodorus (Dirk) Arpink was een zoon van :
Gerardus Leonardus Arpink, geboren in 1863 te Maassluis als zoon van Gerardus Arpink en
Thedora Brama en overleden te Laren (NH) op 26 september 1933. Gerardus Arpink was
veldwachter en hij trouwde omstreeks 1894 met Aaltje Arends, geboren in 1864 te Blaricum,
overleden te Eemnes op zondag 19 november 1905. Zij was een dochter van Willem Arends
en Marritje Krijnen.
Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren :
1.
Maria Arpink, geboren dinsdag 30 jui 1895 te Eemnes
2.
Theodora Arpink, geboren zondag 11 okt. 1896 te Eemnes
3.
Levenloos geboren kind, geb. zat. 19 maart 1898 te Eemnes
4.
Gerardus Arpink, geb. woensdag 29 maart 1899 te Eemnes
5.
Willem Arpink, geb. zond 9 dec. 1900 te Eemnes (vroeg overleden)
6.
Theodorus Arpink, geboren vrijdag 16 mei 1902 te Eemnes
7.
Grietje Arpink, geboren in september 1904 te Eemnes, (vroeg overleden, 4 weken oud)
Vader Gerardus Arpink trouwt een tweede keer : op dinsdag 28 januari 1913 te Laren met
Tijmentje de Groot, geboren te Laren op 25 augustus 1877, overleden te Laren op 18 april
1935. Zij was een dochter van Evert de Groot en Catharina (“Chrisje”) Bon.
Tijmentje de Groot had als ongehuwde moeder al een kind : Christina de Groot en deze
persoon zal een belangrijk persoon gaan worden in het leven van Dirk Arpink.
Uit het huwelijk tussen Gerardus Arpink en Tijmentje de Groot werden nog drie kinderen
geboren:
1.
Timothea Arpink, geboren Laren (verder onbekend)
2.
Mina Arpink, geboren te Laren in december 1916 (vroeg overleden op 2-jarige leeftijd)
1

3.

Een levenloos zoontje, geboren te Laren op 28 juni 1920.

Hoe een jachtopziener in Scherpenzeel kwam
Dirk Arpink betitelde zijn levensverhaal als ‘’Levensgeschiedenis van Th.Arpink”. In dit eerste
deel wordt het leven van Dirk beschreven vanaf zijn geboorte tot aan zijn komst in
Scherpenzeel. Dirk Arpink beschrijft dat zelf als volgt :
“”Met deze wil ik trachten aan het verzoek van mijn familie en vrienden te voldoen en het een
en ander over mijn leven vast te leggen. Ik ben geboren op 16 mei 1902 in een klein dorp
gelegen aan de Zuiderzee, Eemnes, Holland. Ik werd in het geboorteregister ingeschreven
onder de naam van Theodorus, maar nadien werd ik Dirk genoemd, omdat een broer van mijn
broer erop stond, want zíjn naam was ook Dirk (naamziekte). Onze familíe bestond uit drie
dochters en dríe zoons, één zoon is vroegtijdig overleden. Zijn naam was Willem, ik heb hem
niet gekend””.
Noot Piet V.: opvallend is dat Dirk Arpink hier niet benoemd dat ook een ander kind (een zusje
van Dirk) vroegtijdig zou overlijden.
“”Mijn vader’s beroep was broodjager. Het buitgemaakte wild werd
door hem verkocht. Het jachtseízoen was toendertijd open vanaf
augustus tot februarí. In de zomer verdiende hij met palingvissen
en als losse arbeider. Mijn moeder heb ik helaas níet gekend; ik
was drie jaar oud toen zij stierf. Volgens overlevering moet zij een
zeer zachtaardíge vrouw geweest zijn. Op haar sterfbed moet ze
nog de zes hazen vastgehouden hebben om te voelen hoe zwaar
ze waren.
Foto: vader Gerardus Leonardus Arpink
Nadien moest mijn zuster Marie, die toen 12 jaar oud was, het
huishouden doen, hetgeen voor zo'n jong meisje een zware taak
geweest moet zijn. Toen ze mij eens van haar schoot had laten
vallen en ik met mijn hoofd op de kachelplaat terecht kwam, waardoor ik een grote scheur in
mijn hoofd opliep, hetgeen nu nog zichtbaar ís, greep het gemeentebestuur van Eemnes in
en plaatste ons allen onder de voogdijraad. Mijn vader werd toen het ouderlijk gezag
ontnomen. Wij werden toen op transport gesteld naar Winterswijk, een dorp aan de Duitse
grens; mijn broer en ik kwamen bij een kinderloos echtpaar, mijn zusters bij andere mensen
in hetzelfde dorp. Onze pleegouders moesten we aanspreken met oom en tante, het waren
zeer nette mensem en de verzorging was uitstekend. Met mij hebben ze wel vele
moeilijkheden gehad omdat ik Engelse ziekte had. Met mijn vier jaar kon ik nog slecht slapen.
Op zes-jarige leeftijd kwamen de schooljaren, op achtjarige leeftijd werd ik misdíenaar en later
koorzanger. Toen kreeg ik ook de leiding over de misdienaars en vaak moest ik dienst doen
als hulpkoster. Na 7 klassen doorlopen te hebben, ik was toen 14 jaar oud, moest ik een vak
leren. Daar mijn pleegvader een eigen zaak had en ik na schooltijd daarin gewerkt had (in de
stoelenmakerij en houtdraaierij) vroeg hij mij om in dit vak te komen, zo ja dan zou ik een
nieuwe fiets krijgen. Nu, toendertijd was een fiets net zoveel als nu een auto. Met dat
vooruitzicht stemde ik dadelijk toe, maar de fiets moet nu nog komen. Mijn broer, die het
bakkersvak had gekozen, had dit huis al verlaten en was in een bakkerij geplaatst.
De werktijden waren van 7 uur ’s morgens tot 6 uur ’s avonds, later toen ik 16 jaar werd, werd
het verlengd van 6 uur ’s morgens tot 8 uur ’s avonds en zaterdags tot 5 uur. Ik verdiende
toen de kost en zegge en schrijve 1 gulden per week. ’s Avonds na werktijd maakte ik de
werkplaats schoon, stopte het afval in zakken en verkocht het in het dorp voor 10 cent per
zak.

2

Van de voogdijraad kreeg mijn pleegvader bericht dat ik meer moest verdienen. Het loon werd
toen 80 gulden per drie maanden; de voogdijraad nam drie-vierde ervan en ik kreeg de rest.
Veel vrije tijd had men toen niet, alleen de Zondagen en de R.K. feestdagen, vacantiedagen
kende men toen niet.
Inmiddels had ik de hand kunnen leggen op een fiets, die bij een weduwvrouw al tien jaar op
zolder had gestaan, en wel voor 2 ½ gulden, de banden ervan waren vergaan, ik legde er
nieuwe banden op en had toen voor 15 gulden een fiets. Ik was de koning te rijk, maar mijn
spaarboekje had een flinke klap gekregen.

Prent: Winterswijk in
1734 (door Cornelis
Pronk)

Daar de eerste wereldoorlog al 2 jaar duurde en de levensmiddelen schaars begonnen te
worden, werd er vooral in Duitsland veel gesmokkeld. Vele Hollandse soldaten, die de grens
moesten bewaken, lagen overal ingekwartier, hetgeen nogal sensatie verwekte. Mijn baas
had
toen een blinde Duitser aangenomen voor de kost . Hij kon drie manden per dag
vlechten. Deze blinde man moest ik ‘s zondags aan de grens ophalen en ‘s zaterdags weer
terugbrengen, dus míjn vrije zaterdag en zondagavond waren weg. Het was een uur lopen
naar die grens. Ik nam de fíets terug. De eerste zaterdag dat ik hem naar de grens leidde, had
die blinde man zijn zakken volgestopt met tabak, maar aan de grens ge¬komen werden we
staande gehouden door de grensambtenaren. Ze vroegen aan de blinde zijn paspoort en of
hij ook smokkel bij zich had. Neín, nein zei hij, maar de beambten zagen wel dat híj loog, want
hij stond te beven als een riet, de tabak werd hem afgenomen en zijn naam kwam in het
boekje; de maandag daarop kwamen de beambten in onze werkplaats en gaven hem de tabak
terug met de waarschuwing erbij dat het niet weer moest gebeuren. Maar na een maand
begon de blinde weer te smokkelen. De beambten vertrouwden hem toen. Hij stopte zijn
zakken vol met tabak en sigaren en maakte er goed geld voor. Ook bracht hij vanuit Duitsland
muntstukken moe en wisselde die hier in voor Duitse banknoten; omdat hij blind was kon hij
in Duítsland op de bank papieren geld inwisselen voor munten en in Holland kreeg hij dan het
dubbele uítbetaald.
Aan de grens was aan de Hollandse zijde een herberg. Ook de Duitsers kwamen daar veel
om van een Hollandse borrel te genieten. Op een Zondagavond riepen de Duitse soldaten de
blinde in de herberg en gaven hem vele borrels, zodat de blinde dronken werd. Zij zetten hem
toen op een tafel, waar hij liedjes moest zingen. Hij had een mooie stem, maar ik wilde naar
huis toe omdat het al donker werd, maar hij wilde naar geen rede luisteren. Toen hebbben de
sol¬daten hem bij mij achter op de fiets gezet. Bij het huis gekomen wilde hij afstappen, maar
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hij wist niet hoe hoog híj van de grond was, hij viel toen op zijn beide knieen gaten in zijn
broek. De baas was kwaad, maar het was niet mijn schuld.
In 1918 was de oorlog ten einde, ik was toen 16 jaar oud. Er werden burgerwachten opgericht
en ik werd toen als koerier ingelijfd. Daar ik ook niet van plan was mijn leven in een duffe
werkplaats te slijten, nam ik politie-lessen, hetgeen mij in mijn later beroep goed te pas is
gekomen. Verder heb ik mij in mijn vrije tijd geoefend in de muziek, ben lid geweest van een
muziekcorps en bespeelde de Bariton.
Op 18-jarige leeftijd kreeg ik op aanvrage vergunning van de voogdijraad om mijn vader, die
inmiddels hertrouwd was en het beroep van jachtopzíchter uitoefende, te bezoeken. Uit dit
huwelijk zijn drie kinderen geboren, dat waren drie halfzusters van mij. Mijn vader’s tweede
vrouw was een weduwe met een dochter die een jaar ouder was dan ik. Ik had vier dagen
vacantíe en had het daar erg naar mijn zin. Met de dochter van mijn tweede moeder maakte
ík vele fietstochten in de omtrek en we voelden ons zeer genegen tot elkander. Haar naam
was Chrisje. Het was liefde op het eerste gezicht en het afscheid was moeilijk toen de vier
dagen om waren””.
Noot Piet V.: Vader Gerardus Arpink was hertrouwd met Tijmentje de Groot. Deze Tijmentje
werd ook wel ‘’stomme Tijmentje’’ genoemd, mogelijk vanwege een spraakgebrek? Tijmentje
was een ongehuwde moeder en verdiende de kost onder andere door als model op te treden
voor de vele kunstschilders die Laren aandeden. Om deze redenen zijn er dan ook nog diverse
afbeeldingen terug te vinden van Tijmentje. De vader van dochter Christina (Chrisje) is
onbekend.

Afbeelding : vader Gerardus Arpink met Tijmentje de Groot.

4

Dirk Arpink vervolgt zijn verhaal : “”Terug in Winterswijk dacht ik er over om uit de voogdijraad
te komen. Ik meldde mij daarom aan als vrijwilliger bij het wapen der Koninklijke
Marechaussee en ik tekende voor zes jaar. Na een geneeskundig onderzoek werd ik
opgeroepen om mij te vervoegen aan de artillerie-kazerne te Arnhem en vervolgens op
transport gesteld naar Utrecht om een jaar te dienen bij het Genieregiment. Na mijn examen
afgelegd te hebben voor lager onderwijs werd ik opnieuw gekeurd. Ik had griep en werd
tweemaal afgekeurd. "Kom over een maand maar eens terug". Ik ging naar mijn vader in
Laren. Om aan de kost te komen nam ik mijn vak weer op om stoelen te repareren. Ik was blij
dat ik mijn eigen baas was en nog meer verheugd dat ik weer bij Chrisje was, zodat ik geen
zin meer had om in het leger te gaan. Maar toen de maand om was, kreeg ik bericht om bij de
commandant te komen, aldaar aangekomen, met hangende pootjes, kreeg ik een uitbrander
dat ík niet op tijd terug gekomen was. Ik zei dat ik er niets meer voor voelde om te dienen. Die
commandant word toen kwaad en zei "donder maar op", meteen pakte hij mijn examenpapieren en het papier waarop ik getekend had en gooide het in de kachel. Nu, ik eruit en
reisde onmiddellijk naar Laren en was vrij man.

Afbeelding : Tijmentje de Groot. Het kind in de
wieg is zeer waarschijnlijk Chrisje.

De jaren 1919 en '20 waren moeilijk. Er was
bijna geen werk te vinden, het stoelenmatten
leverde niet veel op, mijn spaarcenten waren er
al bij ingeschoten en inmiddels was onze
verkering ernstig geworden. Mijn vader zei toen
dat ik het huis uit moest, want verkering onder
één dak was niet geoorloofd””.

Noot Piet V.: Dirk vertelt hier niet het hele verhaal. Uit het Larense Bevolkingsregister blijkt
namenlijk dat op 16 maart 1920 in Laren is overleden : Christiaan Timotheus de Groot, oud
11 maanden en niet erkend kind van Christine de Groot. Het is echter niet duidelijk of Dirk de
vader van dit kind is geweest.
“”Toen een kosthuis opgezocht, maar daar moest iedere zaterdag 10 gulden kostgeld betaald
worden, hetgeen nogal eens moeilijkheden meebracht, omdat er weinig werk was. Teneinde
raad verhuurde ik mij bij een landbouwer in het hooiveld voor 15 gulden per week met de kost.
(.....). Later weer in mijn kosthuis aangekomen, vernam ik dat er een mussenjager gevraagd
werd bij de plaatselijke Boerenbond. Ik solliciteerde daarop en werd aangenomen voor 6
weken, 16 gulden per week, met een halve cent premie voor elke mus, die ik elke zaterdag in
moest leveren bij de penningmeester van ge¬noemde bond. De eerste week schoot ik een
1000 mussen. Toen ík ze inleverde waren ze verrot door het hete weer, want het was in de
maand juli. Ze waren niet te tellen, maar de penningmeester vertrouwde mij en betaalde.
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Toen ik dan zo over de akkers zwierf, gebeurde het eens dat ik een zwerm mussen schoot.
Laat er toen een officier op een paard in de vuurlijn komen. Het paard kreeg de rest van de
hagelkorrels op zijn achterste en sloef op hol, nu, ik verdween snel in de bosjes.
Toen de zes weken om waren, moest ik weer werk vinden, maar het was zeer moeilijk, er
waren vele werklozen.Maar aan alles komt een eind, magere jaren en vette, de magere had
ik doorstaan, Chrisje, mijn verloofde, had het geluk 1000 gulden te winnen uit een loterij en
dat was toendertijd een groot bedrag. Wij stelden onze trouwdag vast, huurden een paar
kamers voor 5 gulden per week. Chrisje werkte bij een kunstschiller als model in oud-hollands
costuum, maakte 17 gulden per week. Inmiddels had ik werk gekregen bij de gemeente Laren.
Het loon was 17 gulden per week en wij konden er toen goed van rondkomen. Daar ik nog
minderjarig was, moest ik om in het huwelijk te treden toestemming hebben van mijn vader,
wat geen bezwaar was.
Ik was gelukkig, stond nu op mijn eigen benen, die twee kamers waren wel niet zo groot, maar
we hadden tijd om naar iets anders om te zíen, dat zich al spoedig voordeed. Er kwam een
huisje leeg naast waar mijn vader woonde. Dat kregen we toen voor 3 gulden per week. Vader
was er ook blij om, want hij had vaak hulp nodig.
In het voorjaar daarop kreeg ik werk op een grote houtzagerij en boomkwekerij, De
eigenaren daarvan waren jachtheren van mijn vader. Het waren twee broers, grote
landeigenaren, de een had het beheer over de zagerij, de ander over de boomkwekerij. Ze
hadden veel oneenigheid onder elkaar, de een wilde mij altijd in de zagerij hebben, omdat ik
de kunst van houtdraaien verstond, de andere baas wilde mij in de kwekerij hebben om bomen
te planten.
Ook had ik de leiding daar over een stel jongens, die kleine kerstbomen plantten. Mijn loon
was daar 22 gulden per week. Later vernam ik dat de andere arbeiders 24 gulden verdieden.
Ik hield hem er over aan. "Wel" zei hij, "je vrouw verdient toch ook", dat werd toendertijd erbij
gerekend. Het was wel niet eerlijk, maar men durfde verder niets te zeggen.

Krantenartikel uit de Laarder Courant
dd 06-12-1929

De werktijden waren toen van half acht tot 5 uur ‘s avonds en 's zaterdags tot 1 uur 's middags.
Dus ik had nu meer vrije tijd. Na werktijd ging ik veel het jachtveld ín om toezicht te houden,
want mijn vader was aan¬getast door rheumatiek. Ook 's Zaterdagsmiddag was ik veel in het
jachtvel. Wanneer het jachtseizoen geopend wass, toog ik met de jachtheren op jacht, zodat
ik mij in de jacht kon bekwamen, want mijn bedoeling was om jachtopzichter te worden.
Na vijf jaren aldaar gewerkt te hebben, kwam er een betrekking voor jachtopzichter open in
de gemeente Eemnes. Ik solliciteerde daarop en werd aangenomen op voorwaarde dat ik
slaagde in het af te leggen examen als onbezoldigd rijksveldwachter, hetgeen ik met glans
haalde, temeer nog omdat ik in mijn jonge jaren politie-lessen genomen had. Het loon was 25
gulden per week. Ik verhuisde toen naar Eemnes en kwam in het midden van het jachtveld te
wonen. Chrisje nam ontslag bij die kunstschilder.
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Uit een krantenadvertentie uit de Laarder Courant
dd 29-07-1932 blijkt dat Dirk Arpink op
de Gooiersgracht woonde.

Dit jachtveld was 1600 HA. groot. Het besloeg een gedeelte van Laren, van Eemes en van
Baarn. Het gedeelte van Laren, publieke heidegrond, was het zwaarste om toezicht op te
houden, omdat de stropers daar vrij rond konden lopen. Het was zeer moeilijk om hen op een
jachtwetovertreding te betrappen, want zo gauw als zij onraad zagen, ontdeden zij zich van
het stropers¬materíaal. Op die heide liepen vele parasieten rond, die hun beroep er van
maakten vrijende paartjes af te loeren en om dan die paartjes geld af te troggelen. Meerdere
malen heb ík zo iemand gezien. Eens zag ik hem boven ín een een boom zitten en met behulp
van een verrekijker loerde hij een paartje af, Ik besloop hem van achteren en onder die boom
gekomen zijnde riep ík hem toe om er uit te komen. Meteen schoot ik een schot hagel langs
hem heen. Nu, hij rolde als een dode kraai uit die boom en ik heb hem nooit meer gezien.
Het grootste gedeelte van het jachtterrein was verboden terrein, zodat men aldaar meer recht
van spreken had. Stropers kon men daar ten allen tijde bekeuren voor het lopen over verboden
grond.
Het jacht opzichtersvak is veelzijdig; men moet zorgen dat er genoeg wild is, maar de
landbouwers zijn daar voor te vinden omdat door veel wild het gewas te veel te lijden heeft.
Vooral konijnen kunnen enorm veel schade toebrengen.
De eerste jaren was het hard werken voor mij. Men moet het trekken van het wild weten,
alwaar de stropers in een korte tijd hun slag kunnen slaan. B.v. in het maanlicht zetten ze
wildstrikken, hetgeen meestal gebeurt voor 12 uur 's nachts, omdat ze dan de eerste trek van
het wild kunnen vangen. Zulke plaat¬sen moet men dan controleren. AIs het 's nachts stormt,
komen ze met kunst¬licht en schieten ze het wild in het licht van hun lantaarn. Als ze dan een
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paar maal geschoten hebben, wordt de lantaarn gedoofd en gaan ze het een eind verder
proberen. Het is mij op een avond gebeurd dat ik ze om 8 uur hoorde schieten. Ik begaf mij in
die richting, maar er was niets te zien. Even later hoorde ik weer enige schoten. Daar
aangekomen, weer niets te zien en dat her¬haalde zich zo een paar keer, totdat ik het licht
zag. Ik besloop hen van achteren en zag, toen dat de geweerdrager een haas schoot ín het
licht van hun lantaarn. Ik greep hem vast, tezelfdertijd vuurde ik mijn lichtpistool af en zag toen
drie mannen, die de lantaarns en het wild van zich af gooiden en de vlucht namen. Die nacht
kon ik in beslag nemen 2 lantaarns, 4 hazen en het geweer met patronen en ik kon de
geweerdrager verbaliseren. Hij was de berucht¬ste stroper in de omtrek.
Daar het nogal een gevaarlíjk beroep is, stonden de jachtopzichters elkaar bij. Zo was ik op
een nacht met een collega er op uit. Het was storm¬weer en we zaten een tijdlang in onze
dikke jassen gehuld, toen er in de na bijheid werd geschoten in een weiland. Drie mannen
klommen over het hek. Ik greep die met de lantaarn, mijn collega zou de geweerdrager grijpen,
maar die sprong terug over het damhek. Mijn collega zou hetzelfde doen, maar hij wist niet
dat er prikkel¬draad over dat hek gespannen was,zodat hij een grote scheur in zijn hand
op¬liep. De geweerdrager ontsprong de dans. Ik had gezien dat de derde man zich verborgen
had in een sloot. Ik stak de lamp aan en vond hem nog in die sloot.
Dat het soms zware dagen waren, vooral in de winter wanneer het wild bijgevoerd moest
werden, behoef ik niet te vermelden. 's Morgens het vangtuig nalopen, of er schadelijk wild in
gevangen zat, zoals verwilderde katten, bunsings, hermelijnen, wezels, enz. enz. Daarmee
thuis gekomen, moesten die gevild wordan. In de wintertijd waren die huiden veel geld waard.
Wanneer het jachtseizoen open ís, moest men met de jachtheren op jacht. Op grote
drijfjachten hadden we 20 drijvers, die het wild de bossen uit dreven. Over hen had ik dan ook
de leiding.
Men kan zich indenken dat er in de wintertijd niet veel tijd voor jezelf overblijft. Daarbij komt
nog de verzorging van de jacht en de politiehonden en de fretten. Ook waren er dagen dat
men voor het gerecht moest komen om getuigenis af te leggen tegen de stropers die men
bekeurd had, want meestal ontkenden ze de feiten. Ze waren ook goed op de hoogte wat de
jachtwet betreft.
Ook heb ik vaak dienst gedaan met een collega, die aan de vrolijke kant was. Als we 's nachts
van dienst thuis kwamen en niets ontmoet hadden, was hij kwaad. "Alweer een nachtrust
opgeofferd voor die rotkerels", zei hij dan. Hij haalde zíjn revolver voor den dag en schoot die
leeg. "Geschoten zal er worden", zei hij dan. Bij zijn huis aangekomen, haalde hij een oude
grammafoon voor den dag, zette die buiten neer op een bank en begon plaatjes te draaien.
Even later werd er boven een raam opgeschoven en de vrouw des huizes gooide de nachtpot
leeg.
Daar wij als onbezoldigd rijksveldwachter onder de bevelen stonden van de rijksveldwacht,
werd ons opgedragen om uit te zien naar diefstal en andere misdrijven en overtredingen. Het
was dan op een avond dat we op surveillance waren dat we staande werden gehouden door
een postbode, die de late bestelling rondbracht bij de afgelegen woningen. Hij vertelde ons
dat hij iemand gezien had die een ruit uitsneed van een woning. Daar aangekomen, zagen
we dat er inderdaad een ruit uitgesneden was en we hoorden dat er iemand de trap op rende.
Wij openden het raam, kropen er door en gingen naar de boven¬verdieping. We treffen toen
een man aan, die zich verscholen had ín een kast. Wij arresteerden hem en leverden hem uit
aan het politiebureau in Laren. Het bleek ons toen dat het een beruchte inbreker was, die een
paar dagen tevoren uit de gevangenis was ontslagen.
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Afbeelding : Dorpsgezicht in Laren in de jaren ‘30

In de bossen gebeurden vele dingen die het daglicht niet konden verdragen. Het gebeurde
eens dat er een verliefd paartje in het bos zat, Het meisje moest nodig wat doen en verwijderde
zich van haar jongen. Toen ze deed wat ze moest doen, zag ze door het houtgewas twee
benen. Ze schrok geweldig, en ging terug naar haar jongen. Hij ging kijken en zag toen een
man, die zich verhangen had door middel van een stropdas aan een boom gebonden. Toen
zij het aan ons hadden verteld, hebben wij het lijk op een boerenwagen geladen en naar het
lijkenhuis gebracht.
Door al die stropersverhalen ben ik er in te kort geschoten om iets van vrouw en kinderen te
melden. Wel dan, in de tijd dat ik 5 jaren bij de houtzagers gewerkt had en 5 jaren als
jachtopzichter, waren er vier meisjes geboren en wel Christien, Ada, Thea en Gerda””.
Noot Piet V.: Voluit heten deze kinderen :
--- Christina Thimothea Arpink, geboren te Utrecht op 18 mei 1922
(zij werd erkend t.t.v. het huwelijk van Dirk met Chrisje)
--- Alida Gerarda Leonarda Arpink, geboren te Laren 21 sept. 1925
--- Thimothea Gerarda Geertruida Arpink, geboren te Eemnes op 22 sept. 1928
--- Gerarda Theodora Jacoba Maria Arpink, geboren te Eemnes op 23 mei 1930
“”Daar we ver van het dorp woonden, moesten de oudsten ver lopen om de school te
bezoeken. Vooral in de wintertijd was het hard voor hun. Mijn vrouw leefde mee in mijn werk,
Als er iemand aan huis kwam, die mij nodig moest spreken, dan pakte ze een van de
jachtgeweren en vuurde dan twee schoten snel achter elkander.
Ook hadden we vier geiten aangeschaft, maar dat was een fiasco, na een paar maandon heb
ik ze met verlies moeten verkopen. Toen wilde de vrouw een varken hebben. Toen het tijd
wwerd om te slachten, wilde ze er niets van weten, Met veel gepraat is het dan toch zover
gekomen dat er geslacht werd.
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In januari 1932 kwam mijn jachtheer te overlijden. Datzelfde jaar ín de herfst kwam er een
betrekking open onder de gemeente Soest, waar ik op solliciteerde en ik werd onmiddellijk
aangenomen.
Wij verhuisden toen naar Soest. Ik werd aangenomen voor 22 gulden per week met vrij wonen
en vrij uniform. Ook hadden we vrij groenten, want deze jachtheer wilde niet dat ik in de tuin
werkte. Een jachtopzichter moet in het jachtveld zijn en niet in de tuin, zei hij. Deze jachtheer
woonde ín een grote villa. In zijn dienst waren 7 bosarbeiders met een tuinbaas, een vaste
chauffeur, acht jachtopzichters, die gestationeerd waren ín verschillende plaatsen waar hij de
jacht had gepacht, Verder betaalde hij aan ons hoge wildpremies, bv 10 gulden voor een hert,
1 gulden voor een fazant en haas en 25 ct voor een ko¬nijn.
Inmiddels was mijn vader overleden na een lange ziekte. Op de begrafenis waren allen
aanwezig.
Dit jachtveld had een oppervlakte van 1000 H.A, waarvan 300 H.A. afgesloten terrein was met
een afrastering van 2 meter hoog. In dit jachtveld waren damherten, japanse herten en reèen,
die ’s winters bijgevoerd moesten worden, waarvoor voederplaatsen waren aangelegd. Op
een grote jachtdag had ik eens 's avonds 36 gulden fooi van de gasten gekregen
Ook had ik de verzorging van de honden, die elke dag uitgelaten moesten worden. Wanneer
ik de honden bij de Villa ophaalde, stond altijd de oudste dochter mij op te wachten en liep zij
mij achterna, Als ik haar vroeg of ze wat van mij moest hebben, begon ze te lachen er verliefd
te doen. Ze kwam ook bij ons aan huis en had dan een foto van een filmster bij zich, die ze
dan liet zien. "Dat is precies Arpink", zei ze dan. De naam van die filmster was Willy Fritsch.
Op vrijdag-avond moesten de jachtopzichters rapport uitbrengen van de gedane
werkzaam¬heden in de afgelopen week. Zij was dan altijd ín die wachtkamer, waar we onze
beurt moesten afwachten om voor de jachtheer te verschijnen. Ook dan had ze die foto bij
zich. Het was voor mij een vervelende geschiedenis, Mijn collega’s staken er de gek
mee.”Arpink, daar komt je meisje aan” zeiden ze dan. Gelukkig voor mij, had de jachtheer er
iets van vernomen. Die verbood haar toen om achter mij aan te lopen.
Het aardige en het amicale in de omgang op een jachtdag was er niet. Altijd in de houding
staan. Vaak gebeurde het dat de jachtheren zich na de jacht begaven naar een hotel en daar
bleven tot drie uur ’s nachts. Al die tijd moest ik dan met de chauffeur blijven wachten tot ze
terug kwamen.
In het jaar 1934 kwam in dit jachtterrein de inteeltziekte die ik voorspeld had. Met tientallen
stierven de hazen en konijnen aan een leverziekte. Gewapend met een schop begroef ik ze.
In 1935 had er een devaluatie plaats in Oostenrijk. Mijn jachtheer had daar vele aandelen en
kreeg een financiele klap, dus dat betekende bezuini¬ging en ik werd ontslagen omdat ik de
jongste was. Dit was in de maand augustus. Ik kon blijven tot januari, maar de aardigheid was
er voor mij af. In dezelfde maand vernam ík dat er een betrekking open kwam in het dorp
Scherpenzeel. Ik solliciteerde en hoewel er meerdere sollicitanten waren, werd ik door de
goede getuigschriften die ik had gekozen. Toen mijn jachtheer dat hoorde, wilde hij mij weer
houden, maar ik bedankte.
In september verhuisden we dus naar Scherpenzeel en kwamen voorlopig te wonen in het
rentmeestershuis, omdat het jagershuis nog niet beschikbaar was. Ik was aangenomen voor
16 gulden per week, met vrij wonen, vrij uniform en hoge premie voor schadelijk gedierte. Dat
was dan 1 gulden voor katten en bunzings, 75 ct voor hermelijnen, wezels en sperwers en 10
ct voor kraaien en eksters en vlaamse gaaien, vrij patronen, dus hoe harder men werkte hoe
meer men verdiende.
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Dit jachtveld lag onder vier gemeenten en wel
Scherpenzeel,
Barneveld,
Woudenberg en
Renswoude. Het was 1400 HA. groot en was
eigendom van de familie Royaards van
Scherpenzeel die in het bij dat landgoed behorende
kasteel woonde. Op dat landgoed waren 17
boerderijen, die verpacht waren, maar het genot
van de jacht had de eigenaar aan zich gehouden.
In hun pachtcontract stond vermeld dat de boeren
geen loslopende honden konden houden en geen
dienstpersoneel dat als wildstropers bekend stond
hetgeen voor een jachtopzichter een groot gemak
was. De inwoners van dit dorp waren protestant,
hetgeen voor ons nog wel eens moeilijkheden
meebracht; onze kinderen werden uitgescholden
voor roomse papen. De kinderen moesten met de
fiets of met de bus naar een ander dorp, waar een
Katholieke school was, hetgeen een zware taak
was.

Afbeelding: Dirk Arpink ten tijde van zijn
aanstelling in Scherpenzeel.

Ook op het gemeentehuis, waar ik mijn politie-aanstelling moest laten overschrijven, had ik
geen medewerking. Er was al een maand verlopen en nog waren mijn papieren niet van Den
Haag terug. Ik op hoge poten naar dat gemeentehuis, waar ik een onderhoud aanvroeg met
de burgemeester. Ik vertelde hem de feiten, hij liet de secretaris komen, die toen met een rood
gezicht verklaarde dat mijn papieren nog op zijn schrijfbureau lagen. Een week daarna had ik
de papieren in mijn bezit en kon ik pas actieve dienst doen””.
--- wordt vervolgd ---

]
]
]
]
]
]
]
]
]
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Een Jachtopziener in Scherpenzeel

(deel 2)

(door: Piet Valkenburg)

In 2011 kreeg de vereniging via Bart de Groot uit Huizen het document
‘’Levensgeschiedenis van Th.Arpink” in handen. Dit door de jachtopziener
Dirk Arpink zelf geschreven levensverhaal zal in drie afleveringen verteld
worden in het verenigingsblad van Oud-Scherpenzeel. In de eerste aflevering (dec. 2012)
kon u lezen hoe de Gooise Dirk Arpink in Scherpenzeel terecht kwam. Deze 2e aflevering gaat
over zijn periode als jachtopziener in Scherpenzeel.
Dirk Arpink vervolgt zijn verhaal :
“”Het beheer van het landgoed Scherpenzeel was in handen van een rentmeester, die weer
twee boswachters onder hem had staan, die het werk met behulp van enige arbeiders
uitvoerden. Een pracht van een jachtveld was het. Er was veel werk te doen en daarom
hadden de jachtheren, die de jacht gepacht hadden, voor mijn hulp een tweede jachtopzichter
aangenomen. Hij was een weduwnaar en woonde bij ons in het Jagershuis, dat ik inmiddels
betrokken had.
Omdat er zeer veel wild was kwamen de stropers van heinde en ver opdagen om te proberen
hun kans te slaan. 's Nachts bij lichte maan zetten ze honderden wildstrikken uit; ook met
stormweer kwamen ze met kunstlicht en geweer. Velen hebben we kunnen verbaliseren, te
veel om bij iedereen stil te blijven staan.
Ook het vangen van schadelijk gedierte bracht veel werk mee. Om een voorbeeld te noemen,
er werden door ons per jaar 200 verwilderde katten, 70 bunzings en vele andere soorten
gevangen. Elke drie maanden werd ons de premie daarvoor uitbetaald, hetgeen dan een mooi
bedrag was.
Dat de stropers zich goed op de hoogte hielden van het doen en laten van de jachtopzichters,
bewijst het volgende. In de gemeente Renswoude vierde de burgemeester zijn 25-jarig
ambtsjubileum. Al de politiemannen in de omtrek waren uitgenodigd, alsmede de
jachtopzichters. Mijn collega, die veel van dergelijke feesten hield, wilde er naar toe, maar ik
zei toen: "We gaan vannacht het veld in", want ik had het vermoeden dat een bepaalde
stroper, die moeilijk te vangen was, er deze avond op uit zou trekken. Ik had goed geraden,
want even later hoorden wij al schieten. Wij hadden het geluk hem te grijpen en zijn geweer
in beslag te nemen.

Ansichtkaart van De Koepel; het
Jagershuis waar de familie Arpink
woonde .
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Een jachtopzichter moet ook met de boeren en arbeiders op goede voet staan. Dat bewijst
alweer het navolgende. Een landarbeider kwam op het Jagershuis vertellen, dat twee jagers,
die een klein perceel gepacht hadden naast ons terrein, een ree hadden geschoten op
andermans grond. Ze hadden die ree toen in een droge sloot gelegd. We gingen onmiddellijk
naar de aangeduide plaats en vonden daar die ree in die sloot toegedekt met bladeren. Toen
het donker werd zagen we twee mannen in de richting van de ree komen. Ze pakten de ree
in een deken; we lieten ze een eindje gaan en riepen hen toen aan. Ze schrokken geweldig.
We namen de ree en de deken in beslag en zegden hun de dag aan.
Toen deze zaak voor het gerecht kwam moest ik verschijnen en ook die boerenarbeider. 0,
wat kon dat boertje mooi getuigen. Hij vertelde dat hij twee reeën had zien lopen. Toen
kwamen er twee jagers, de kleinste jager schoot een ree. Die andere ree, zei hij, bleef een
eindje verder staan, net of hij zeggen wilde vriendje waar blijf je. Nu, die jagers kregen een
zware boete, temeer nog omdat ze eerst de feiten ontkenden.
In 1936 werd ons een zoon geboren, die met het
doopsel de naam van Theodorus ontving. Het was een
blijde gebeurtenis. De buren kwamen met veel
geschenken en lekkernijen. Ook onze bakker kwam
met een grote taart, waarop gespoten stond : "Voor de
kleine boswachter".

Foto: Vier van de kinderen van Dirk Arpink bij het
Jagershuis. Boven: Theo en Thea, onder Gerda en
Ada.

De inwoners van het dorp waren nu veel vriendelijker geworden. Ze zagen nu wel in dat de
R.K. net dezelfde mensen waren. Als ik hen in het dorp passeerde riepen ze al in de verte:
'`Goedendag jager". Omdat ik de leiding had werd ik de jager genoemd. Met slecht weer
konden we meerijden in hun auto naar de kerk.
Verder kwam ík in het verenigingsleven, ik werd benoemd tot onder-commandant van de
burgerwacht, commissaris van de ijsvereniging en zwemvereniging en leider van de
politiehondenafdeling. Ikzelf ging vaak ter kerke in verschillende dorpen, omdat de stropers
altijd uitkeken als ik ter kerke ging. Toch hadden ze mij eenmaal zien gaan en hun slag
geslagen. De volgende zondag ging ik met mijn goede pak aan ter kerke, maar ik ging er na
een tijdje weer uit en begaf mij naar het gedeelte, waar ik de stropers verwachtte en ja, ze
waren er. Het waren bekenden van mij uit Laren. Ze waren verbaasd, want ze dachten dat ik
in de kerk was.
Op grote drijfjachten was het hard werken. Ik had dan de gehele leiding, de drijvers instructie
geven, de jagers op hun post brengen. De gasten die uitgenodígd waren, kregen altijd de
beste posten. Na afloop van elke drift het geschoten wild noteren, toezien dat het netjes
behandeld werd en opgehangen aan rekken die op een wagen gezet waren.
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In het najaar van 1936 kwamen er vele klachten binnen van de landbouwers. Hun akkers
waren kaal gevreten door de konijnen. De jachtpachters moesten schadevergoeding betalen,
de rentmeester schold me de huid vol, want de nieuwe aanplanting, die hij had laten
aanleggen, was door de konijnen vernield. Ik kwam nu tussen twee vuren te staan. De
jachtheren, die mijn loon betaalden, wilden de konijnen houden. Nu, toen greep de regering
ín. Ik kreeg opdracht de konijnen op te ruimen.
Ik kreeg er een helper bij. Hij was een gewezen jachtopzichter, die door drankmisbruik
ontslagen was. Hij was goed thuis in het jacht- bedrijf. Zijn werk was om 's morgens de vallen
en klemmen na te lopen. De overige tijd moest hij mij bijstaan met het opruimen van de
konijnen, zoals de fretten in de holen zetten om de konijnen er uit te jagen. Het gebeurt vaak
dat die fretten een konijn in de grond doodbijten en dan gaan ze er bij slapen. Hij moest dan
zo'n fret er uit graven. Zijn loon was 2 ½ gulden per dag. Als het drie uur in de middag wars,
wilde hij al ophouden, want zei hij dan, na die tijd is het niet goed jagen meer. Maar hij kreeg
dorst naar de Herberg. Elke avond na betaling ging hij onmiddellijk naar de herberg.
Opmerking Piet V.: mogelijk was dit de’’blauwe’’ Hars Vink. Hij woonde in de Neie Buurt in
Renswoude
Het gebeurde eens dat we een eikenwal aan het uitfreteren waren. Ik stond aan de ene kant
en de helper aan de andere zijde. Na hem er vooraf op gewezen te hebben zich niet van die
plaats te verwijderen, duurde het een poosje voordat de konijnen sprongen. Toen het eerste
konijn er uitsprong, liet ik het eerst enige meters gaan. Toen ik dat konijn schoot, hoorde ik
een grote vloek aan de andere kent van de wal. Laat nu mijn helper toch van zijn plaats
gelopen zijn. Hij kreeg een hagelkorrel in zijn neus en bloedde als een varken. Daar het
vriezend weer was, bevroor dat bloed aan zijn gezícht. Ik zei hem om het af te gaan wassen,
maar nee hoor hij deed het niet. Na afloop ging hij zoals gewoonlijk de herberg in. De klanten
daar vroegen hem wat er gebeurd was. Wel zei hij, de jager heeft mij geschoten. Na een jaar
moest ík hem wegens wangedrag ontslaan. Dat jaar had ik over de drieduizend konijnen
geschoten. In de zomertijd werden ze verkocht voor 25 ct per stuk, in de winter 50 ct. In die
tijd was de prijs van jachtpatronen 40 gulden per duizend.
De tweede grote wereldoorlog brak uit. Ik werd opgeroepen om de Rijksveldwacht bij te staan.
Ik moest de landbouwers aanzeggen dat ze de paarden moesten inleveren voor het leger, dat
inmiddels was opgeroepen. De inwoners moesten de auto's inleveren, een dag lang heb ik
toen het verkeer moeten regelen. Daar ons dorp in de verdedigingslinie lag, werden er vele
soldaten ingekwartierd, openbare gebouwen werden in beslag genomen, tankwallen en
loopgraven worden er gegraven.

Gemobiliseerde militairen + het
gezin Arpink bij De Koepel.
Middenin, kromstaand : Dirk
Arpink. Stand 3e van links: zijn
vrouw Christine. Staand 4e van
rechts is de oudste dochter
Christien. Vooraan de dochters
Thea, Ada en Gerda en zoon
Theo op de step. De militairen
en de andere meisjes /
vrouwen zijn ons onbekend.
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Men kan zich indenken dat dit alles het jachtveld
niet ten goede kwam. Daarbij kwam nog dat er
onder die soldaten vele wildstropers waren, vooral
die uit de omgeving van Noord Brabant en Limburg
kwamen. Ze waren in de verbeelding dat ze in hun
volle recht waren om te jagen. Ik vroeg toen om
een onderhoud met hun Commandant, die mij het
volste recht tot bekeuren gaf. Vele van de
landverdedigers heb ik dan ook voor de Krijgsraad
moeten brengen.

Foto: moeder Christina met twee onbekende
Nederlandse militairen.

Voorjaar 1940 vielen de Duitsers ons landje binnen. Daar ons dorp in de omgeving van de
vuurlinie lag, moesten we evacueren en we werden in spoorwegwagons geladen. In Alkmaar
werden we in autobussen naar Bassingerhorn gebracht. Daar werden we ondergebracht in
de Hervormde kerk, waar een Dominee een stichtelijke toespraak hield. Toen in vrachtauto's
naar het dorpje Kolhorn en daar werden we ondergebracht bij burgers, de familie ging toen uit
elkaar. Onze oudste dochters werden bij die burgers direct aan het werk gezet. Na een
slapeloze nacht was dat niet plezierig.
Ik werd dadelijk bij de politie ingelijfd en maakte toen kennis met de daar gestationeerde
rijksveldwachter. Hij wees mij een onbewoond verklaarde woning aan en ik kreeg
toestemming die te betrekken. Op eerste Pinksterdag huurde ik een boerenwagen, laadde
daar op bossen stro de vrouw en de kinderen en we betrokken de woning. De rijksveldwachter
bezorgde ons een paar stoelen en de inwoners kwamen met het een en ander aandragen,
wat nodig is in een huishouden. Een oud formuis stond nog in die woning.

Foto: Het eerste huisje rechts
was de tijdelijke woning van het
gezin Arpink
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Ik moest ’s avonds veel dienst doen om toe te zien dat de verduisteringswet gehandhaafd
werd. Ik werd benoemd als commandant der plaatselijke burgerwacht die de openbare
gebouwen moest bewaken, verder assistentie verlenen met het arresteren van de NSB-ers,
die als landverraders verdacht werden.
0p een dag kreeg ík opdracht om een brug te bewaken en de Duitsers tegen te houden, die
in aantocht waren. Mijn enige wapen was een klein caliber revolver. Toen de Duitsers kwamen
gezeten op hun motoren, heb ik mij maar gauw teruggetrokken, want daar was toch niets
tegen te beginnen.
De oorlog voor Holland was ten einde, de soldaten werden krijgsgevangen genomen en wij
kregen vergunning om terug te keren naar onze woonplaatsen. Wij keerden dan op 10 mei
terug in onze woning in Scherpenzeel. Het was bij aankomst een droevig gezicht. Een derde
van het dorp was verwoest, een derde zwaar beschadigd en een derde was nog in goede
staat. In die dagen dat we weg waren is er vanuit Utrecht door de Hollandse soldaten met
artillerie-vuur op ons dorp geschoten omdat de Duitsers er ín waren. Ons huis was zwaar
beschadigd, alle ruiten waren er uit, alsmede de voordeur, gaten in de muren, in de voorkamer
lag een laag vuil. Met schop en kruiwagen hebben we dat er uit geschept.
Op onze slaapkamer lag een plas bloed. Vermoedelijk heeft daar een gewonde soldaat
gelegen. Later vond ik hem dan ook naast ons huis begraven. Ook dat was in haast gedaan,
want zijn hoofd stak nog boven de grond uit. In zijn handen had hij een rozenkrans.
Voordat we moesten vluchten, hadden we een schaap geslacht en dat in de reserve gedaan,
maar dat was verdwenen, alsmede andere levensmiddelen. De Duitsers hadden mijn
ondergoed ook meegenomen en hun vuile met luizen erin laten liggen. Het was maar goed
dat het zomer was, want het duurde een lange tijd voordat het huis hersteld was. Mijn
jachthonden waren ook verdwenen. Alleen de politiehond was nog in de kennel, die had
blijkbaar geen honger geleden, want er lagen nog broden ín de kennel. Mijn geweren en de
zeven fietsen waren verdwenen. Later vonden we het jongensfietsje van Theo terug bij de
buren. Hij was er zo blij mee. Nadat we het huis hadden schoongemaakt, ging ik het jachtveld
in, om te zien hoe de toestand daar was. Dat viel nogal mee, wel veel stuk geschoten bomen.
Ik vond een graf van een Duitse soldaat. Nog kan ik me de naam herinneren, die op het kruis
stond: Der Schutse Herman Schulte. Ook vond ik een groot graf met een kruis maar geen
naam er op, wel een hoefijzer. Bij het opgraven kwam er een paard te voorschijn.
De Duitsers hadden inmiddels het kasteel in beslag genomen en wachtposten stonden
opgesteld bij de ingangen.
Voordat het jachtseizoen geopend werd, kwam de verordening dat er door niemand meer
gejaagd mocht worden. Alle geweren moesten worden ingeleverd. Alleen de jachtopzichters
hadden het recht een geweer te houden en de NSB-ers, vrienden van de Duitsers, dus ik kon
mijn werk weer vervullen, maar mijn revolver kreeg ik niet terug.
In het eerste jaar van de bezetting had ik weinig last van de Duitsers. Ze eerbiedigden de
Nederlandse wetten, maar het jagen zit de Duitsers ín het bloed. Op een avond dan zag ík
twee Duitse soldaten een bietenveld bejagen. Ze zagen mij komen en namen de vlucht en
verdwenen in het bos. Daar ik wist aan welke kant ze het bos uit moesten komen, ging ik daar
heen. Ik had goed geraden, ze liepen recht in mijn armen. Het geweer hadden ze aan twee
stukken in een zak gestopt. In die tijd kon ik nog behoorlijk Duits praten, overgehouden van
de tijd dat ik aan de grens woonde. Ik vroeg hun dan of de Duitse soldaten wilddieven waren
geworden, want in Duitsland is wildstropen diefstal. Ik zal het rapporteren aan de
veldgendarmerie. Nein, nein, zeiden ze, dat moest ik niet doen. Ik wist wel dat ze voor de
veldgendarmerie bang waren. Ik liet hen gaan en vervolgde mijn weg. De volgende dag
kwamen er twee Duitse officieren, ze waren zeer beleefd en spraken mij aan als Herr Foster,
zo wordt een jachtopzichter in Duitsland genoemd. Ze vroegen me of ik twee Duitse soldaten
had aangehouden met stropen en dat ik het aan de veldgendarmerie zou rapporteren. Maar
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ze wilden liever niet dat ik dat deed, want dat was een blamering voor hun dat ze de soldaten
niet genoeg onder tucht hadden. "wij zullen die soldaten wel straf opleggen", zeiden zij. Nu, ik
hield me maar groot en zei dat ik het goed vond. Toen vroegen ze hoe het bij ons was met de
levensmiddelen. Aardappels en groenten verbouwden we zelf, alleen brood kwamen we
tekort, omdat dat op de bonnen was. Nu moesten die twee soldaten ons elke dag twee broden
brengen voor straf, hetgeen prompt werd gedaan. Later kwamen die twee officíeren nog vaak
aan het jagershuis. Ze hadden dan een fles cognac bij zich. Het waren gemoedelijke mannen,
ze waren niet ingenomen met de oorlog, ze wilden terug naar huis, zeiden ze.
In dit jaar was er een tante van mij overleden en ik viel ín de erfenis, 300 gulden kreeg ik
notarieel toegewezen. Het was op 24 juni dat mijn vrouw naar de St. Jan's processie in Laren
wilde gaan. Bij onze thuiskomst kwamen we tot de ontdekking dat het geldkistje verdwenen
was, waar de 300 gulden in was, ook al onze officiele papieren, trouwboekje, enz. enz. De
Rijkspolitie was toevallig die avond aanwezig en er werden vingerafdrukken genomen.
Veertien dagen later werden er twee inbrekers gepakt in Drente, dezelfden die bij ons hadden
gestolen. Ze hadden het kistje opengebroken, het geld en enige gouden broches van mijjn
vrouws moeder er uitgehaald en het kistje met verdere inhoud in de rivier de Rijn gegooid. De
politie heeft het er toen uitgevist en zo kwam ik van de erfenis af. Mijn schrijfbureau hadden
ze niet opengemaakt. Daar lagen 1000
gulden in van de jachtheren. Van mijn
gestolen geld hadden ze nieuwe kleren en
fototoestellen gekocht. Al dit werd later na
de rechtzaak aan mij toegewezen. Van de
fototoestellen hebben we nog veel plezier
gehad.

Artikel uit de Gooi & Eemlander dd 26-061940

Op een avond waren we uitgenodigd bij mijn vriend de hotelhouder. Daar troffen we twee
hoge Duitse officieren aan, die ons uit-nodigden bij hen aan tafel te komen. Daar we beide in
uniform waren, zagen zij dat we jachtopzichters waren en de Duitsers zijn gek op alles wat de
jacht betreft. Die officieren waren gezellige kerels. Ze namen het ons helemaal niet kwalijk dat
we niets voor hen voelden.
Doordat de jagers hun geweren waren ontnomen door de Duitsers, moesten de
jachtopzichters het wild af schieten, zodat ik er iedere dag op uit moest. Het geschoten wild
verdeelde ik dan voor de jachtheren en per fiets vervoerde ik het dan naar hun woonplaats.
Het gebeurde dat ik met een collega op weg was, toen wij een lange colonne Duitse soldaten
tegenkwamen met wagens getrokken door paarden. Ik zei tegen mijn collega, ik hoop maar
niet dat de vliegtuigen hen zien. Ik had juist die woorden uitgesproken, of ja hoor, daar kwamen
de vliegtuigen aan. De Duitsers vluchtten de bossen in. Wij sprongen snel in de manshool, die
daarvoor gegraven waren, de zware mitralleurskogels ketsten op de harde straatweg, vele
paarden vielen dood en gewond neer. Na nog een paar aanvallen verdwenen de vliegtuigen
in de wolken, de Duitsers kwamen uit hun schuilplaats tevoorschijn, namen de verwoesting
op, lieten alles achter en marcheerden af. Even later kwamen de burgers opdagen met
messen en bijlen en hakten de goede stukken uit de paarden, want in die tijd was het voedsel
zeer schaars. Wij waren er goed afgekomen.
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Ook gebeurde het eens dat ik vanuit een weiland twee Duitse wagens bespannen met
paarden over de weg zag gaan. Meteen kwam er een vliegtuig uit de wolken en schoot er op
met de zware mitrailleur. De paarden lagen dood op straat, de soldaten waren er op tijd
afgesprongen en lagen in een sloot met water. Toen ketste er een kogel op de harde straat
en kwam terecht in de buik van een boerenjongen, die in de verte stond te kijken. Hij was op
slag dood.
In die tijd kwamen er vele jongelui, die naar Duitsland moesten om daar te werken, zich
schuilhouden op het land bij de landbouwers. Ook wij hadden drie jonge kerels van rijke
ouders, die in werkkleren rondliepen. Ze liepen veel met mij mee in de bossen om uit de
handen van de Duitsers te blijven. Wi j kregen voor deze jongens wel betaald, maar het was
toen moeilijk om aan voedsel te komen. Ik had nog het geluk dat ik wildbraad op tafel kon
brengen, maar men kan begrijpen dat het voor mijn vrouw een harde tijd was om voor 10
mensen te zorgen.
Ook hadden we veel aanloop van mensen uit de stad, die om eten kwamen vragen, vooral de
landbouwers hadden veel aanloop. Meestal werden ze dan met een boterham verder
gestuurd. Ja, voor de oorlog was Holland een land van melk en honing, maar de Duitsers
hadden alles weggesleept naar hun eigen land.
Ook de welgestelden kwamen zonder levensmiddelen. De vrouwen van de jachtheren
moesten er ook op uit om eten te vragen. Dan kwamen ze bij mij aan huis of ik mee wilde
gaan, omdat ik de boeren goed kende. Maar de boeren wilden geen geld voor hun waren; er
moest dan goud of zilver op tafel komen of fijn linnen en lakens. Meestal hadden ze dat bij
zich, de linnenkasten bij de boeren waren er vol van.
In de winter van 1944 op '45 trokken de Duitse troepen terug; van het Oosten naar het Westen
van Holland vluchtten zij voor de geallieerde legers die in aantocht waren. We zagen ze 's
nachts trekken want overdag was het te gevaarlijk vanwege de vliegtuigen. Het is een
armoedig gezicht als men een verslagen leger ziet terugtrekken. Hun auto's waren bespannen
met paarden, want ze hadden geen benzíne meer. De soldaten liepen te slingeren langs de
weg van moeheid met anti-tankgeschut op hun schouders.
Die winter kregen we evacuees die door het oorlogsgeweld uit hun verblijfplaats waren gezet.
Ook wij kregen een familie ingekwartierd. Het was een harde winter, de levensmiddelen waren
schaars en bijna niet te koop. Bij de boeren kon men alleen voor goud, zilver of fijne
línnenwaren iets loskrijgen.
In de stad bij de grote winkels ruilde ik vaak met wild. Ook tabak was een geliefd artikel voor
ruilhandel. Ik had dat voorjaar 7500 planten uitgepoot. Verder hadden we geluk dat we onder
de boeren leefden, ze durfden mij niet te weigeren, want ik had genoeg van hun zwarte handel
gezien, maar ik heb nooit iemand aangebracht.
Op mijn vrouw's verjaardag kocht ik bij een boer een pas geboren kalf voor 300 gulden. Ik
laadde dat kalf op de de transportfiets en thuisgekomen, slachtte ik het kalf en draaide al het
vlees door de gehaktmolen. De volgende dag kwamen de familieleden om de verjaardag te
vieren, nu ze hebben gesmuld, het kalf was die avond verorberd. Voor een paar konijnen en
80 gulden had ik ook nog een kruik oude klare op de kop getikt. Het was voor ons allen een
mooie dag in een beroerde tijd.
Onder de vluchtelingen waren vele katholieken, ook een priester. Een hotelhouder stond een
zaal af, waar de kerkdiensten gehouden konden worden (Opmerking Piet V.: in de `Witte
Holevoet`) . Het was voor ons ook een uitkomst, want er varen geen vervoer middelen om ín
een naastbijgelegen dorp ter kerke te gaan. Ikzelf verleende vele malen assistentie bij het
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opdragen van de H. Mis. Ook was er een kerkkoor opgericht. Kerstnacht was er een nachtmis.
In ons dorp waren vele krijgsgevangenen, Fransen, Italianen, ook enkele Duitsers waren
present. Die priester predikte in vier talen. Na de nachtmis, die om vijf uur gehouden was,
zaten we aan de ontbijttafel, toen we drie Italianen voorbij zagen komen. We nodigden ze in
huis en hebben toen ons ontbijt met hen gedeeld. Aan hun gezichten konden we zien dat ze
het ten zeerste waardeerden. In de namiddag kwamen ze terug met een muziekinstrument.
Het waren goede spelers, maar we konden hun taal niet verstaan, hetgeen wel jammer was.
Ze schudden onze handen en de vrouw kreeg nog een dikke pakkert. Deze dag zal ik altijd
blijven herinneren.

Hotel “De Witte Holevoet” met rechts het R.K.-altaartje
1945 : Het oorlogsgeruis kwam nader en nader. We lagen ín de vuurlinie. De vrouw en
kinderen stuurde ik naar Barneveld, omdat dat gedeelte al door de Canadese troepen bevrijd
was van de Duitsers. Ikzelf wilde het huis niet verlaten omdat in 1940 alles gestolen en vernield
was. Ik maakte een bed op in de kelder; het kelderraam had ik geblokkeerd met bergen zand,
zodat de granaatscherven er niet door konden dringen, want dag en nacht was er artillerievuur. De projectielen kwamen van beide kanten over ons huis gieren, De Duitsers schoten
op de Canadezen en de Canadezen op de Duitsers en ons huis lag in het het midden. Als er
zo een tijdlang was geschoten, was er een half uur stilte. Dan kwam er een vliegtuig over om
de situatie op te nemen en dan begonnen ze weer opnieuw.
Na verloop van enige dagen kwam mijn vrouw me opzoeken en bepraatte mij om toch maar
het huis te verlaten, hetgeen ik toen deed. Zij vertelde dat ze met de kinderen een plaats had
gevonden bij Canadese troepen in een kippenhok. Eten kregen ze van de Canadezen. Toen
ik dan met de vrouw in Barneveld aankwam, konden we daar ook niet blijven vanwege het
artillerievuur. We werden toen allen in Canadese vrachtauto's geladen en vervoerd naar het
dorp Ede, dat toen al bevrijd was. We werden onder-gebracht ín een grote tent, groot genoeg
voor 80 personen. De volgende morgen werden we eerst aan een verhoor onderworpen en
daarna waren wij vrij om te gaan waar we wilden. Mijn jongste zuster Catrien woonde in Ede.
Wij vonden daar onderdak. Er was niet veel ruimte en we moesten op zolder op stroo slapen.
Het was daar zo klein, dat als er één 's nachts om wilde draaien, moesten we het allen tegelijk
doen. Dan gaf ik het sein: omdraaien.
Na verloop van een week in Ede vernam ik dat het toegestaan was om naar je woonplaats te
gaan. Ik huurde een wagen met paard, want bussen waren er nog niet, ook de treinen stonden
nog stil, laadde ons hebben en houden op die wagen en na twee uur rijden kwamen aan in
Scherpenzeel. Bij het jagershuis vonden we alles in dezelfde toestand als toen wij het verlaten
hadden.
De Duitsers waren gevangen gemaakt. Nu hadden de Canadezen het kasteel bezet. De NSBers waren vastgezet en moesten voor de inmiddels gevormde raad verschijnen. Ze werden
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ze in gevangen-kampen geplaatst. Ook ik moest voor die raad verschijnen, omdat iemand mij
had aangebracht dat ik aan een Duitse officier een fazant gegeven had. Na hun uitgelegd te
hebben hoe de vork ín de steel zat, kon ik weer gaan. Het geval was zo: een Duitse officier
hield mij toendertijd staande en wilde mijn geweer in beslag nemen. Hij wilde een fazant gaan
schieten. Om mijn geweer te behouden, gaf ik hem een fazant. Het zal wel geen vriend van
mij geweest zijn, die dat gezien had en daarna aan die raad heeft verteld. Zo waren er meer
van die kinderachtige gevallen, in die tijd moest iedereen zien om uit de handen van de
Duitsers te blijven.
Nu de oorlog teneinde was, kwam alles langzaam weer in het goede. Van de Canadezen
hadden we geen last, gemoedelijke kerels waren het. Wel waren ze erg achter de Hollandse
meisjes aan, daarom moest ik op mijn hoede zijn, omdat ik vier opgroeiende dochters had.
Daar naast ons huis het dorpszwembad was, kwamen vele Canadezen langs ons huis.
Die soldaten organiseerden dansavonden en hun aalmoezenier kwam dan vragen of onze
dochters van de partij mochten zijn. De aalmoezenier haalde ze op met een soldatenbus en
bracht ze weer thuis. Het waren gezellige avonden voor hun, want in die oorlogs-jaren was er
voor de jongelui niets te doen.
Die aalmoezenier kwam 's Zondags de H. Mis lezen
ín de Eierenhal, die voor die gelegenheid door het
gemeentebestuur was afgestaan. Ook de burgers
konden die bijwonen. Er waren nu meer R.K. in het
dorp komen wonen. Voor ons werden dan door de
soldaten dekens uitgespreid, waar we op konden
knielen. Daar die aalmoezenier niet altijd een
misdienaar ter beschikking had, heb ik vaak voor
hem de H. Mis gediend, hetgeen hij zeer
waardeerde.

Daar er door de Duitsers veel oorlogsmateriaal was
achtergelaten, zoals granaten en phosforbommen,
kreeg ik van de burgemeester opdracht om die te
vernietigen, hetgeen ik deed door op het slaghoedje
te schieten met een dienstgeweer. Dat oorlogstuig
was opgeslagen op het schietveld van
Scherpenzeel. Ik ging liggen achter de
kogelvangers met het geweer er boven overheen.
Trof men het slaghoedje op de juiste plaats, dan
ontplofte de granaat.
De phosforbommen branden na de ontploffing nog
lange tijd na.
Zeer veel geluk heb ik gehad in die oorlogstijd. Als ik er over nadenk, kan ik nog niet begrijpen
dat ik er zo goed doorheen gerold ben. Ik zal hier nog een staaltje van dat geluk vertellen. Op
een avond had ik post gevat op een viersprong om te zien of er wild-stropers passeerden. Ik
stond verscholen achter een boom om uit het zicht te blijven. De volgende morgen zag ik dat
de opruimings- dienst met mijnenzoekers bezig was op die viersprong. Laten ze nu een
landmijn vinden een boom verder waar ik die avond gestaan had, Ik schrok er van toen ik het
zag en ik dacht bij mezelf: Dirk, je tijd is zeker nog niet gekomen, anders was het nu wel
gebeurd.
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De stroperij, die in de oorlogsjaren verslapt was, kwam nu weer opdagen. Enkelen hadden
hun geweer verborgen gehad uit vrees voor de Duitsers, want toen stond er de doodstraf op
als men onwettig een vuurwapen in zijn bezit had. Ik heb er nadien nog vele in beslag
genomen.
Mijn vorige jachtheren waren overleden en anderen namen de jacht over, hetgeen nogal eens
moeilijkheden met zich meebracht. Ten eerste kenden zij het terrein niet. Ze moesten het aan
mij overlaten, maar sommigen waren eigenwijs en dachtten dat ze het beter wisten dan
iemand die dat terrein al 12 jaar had doorlopen. Het was eens in de maand augustus, de
eenden jacht was geopend. Ik belde míjn jachtheer op dat er veel eenden waren en dat om 5
uur in de morgen de beste tijd was. Hij zei dat dat te vroeg was en dat 7 uur de beste tijd was.
Nu, ik zei er maar niets op, laat hij nu toch om 5 uur 's morgens aan de deur staan met een
vreemde vrouw bij zich. Kwaad dat hij was toen ík hem zeí dat de af spraak voor 7 uur was.
Ik hield me maar in. Bij de eendenplas gekomen, liet ik hem alleen met die griet in de schiethut
zitten.
Onze dochters hadden inmiddels weer een betrekking gevonden. Iedereen was weer aan het
werk. Christien werkte in Veenendaal, waar ze kennis had aangeknoopt met een Canadeese
soldaat, zoals zoveel meisjes dat toen deden. Schijnbaar waren de Hollandse jongens niet
meer in tel. Toen dan die verkering van Christien ernstige vormen begon te krijgen, zeí ík haar
dat ze hem maar thuis moest brengen, dan konden we zien wat het was, hetgeen ze deed,
maar daar wij ook geen woord Engels konden spreken, werden we niet veel wijzer en lieten
het toen maar zo het was, in de hoop dat het nog afraakte. Maar het kwam anders uit. Hij werd
overgeplaatst naar Amsterdam en vandaaruit kwam hij vaak over, zodat ik merkte dat het hem
ernst was. Een buurman, die de Engelse taal machtig was, nam ik in de arm en die legde die
jongen het een en ander uit. Desgevraagd zei hij tot de Anglicaanse kerk te behoren en dat
hij genegen was om R.K. te worden. Hij zou dan ons geloof gaan leren bij de broeders ín
Amersfoort, hetgeen hij dan ook deed, dus het was hem ernst.
Het was op een avond dat de vrouw en kinderen naar een feest-avond waren in het dorp en
ik alleen thuis was, toen er gebeld werd en daar stond Harry (zo was zijn voornaam) met een
grote legerzak op zijn schouders. Hij vroeg waar Christien was en ik maakte hem zo goed en
zo kwaad als het ging duidelijk dat ze allemaal naar een feestavond waren. Hij heeft hun
gevonden, want even later kwamen ze allen thuis. Toen gooide hij de meegebrachte zak leeg,
nu wat daar allemaal uitkwam, bussen diverse levensmiddelen. Hij zei toen dat hij een week
vacantie had en hij wilde die week bij ons door-brengen. De levensmiddelen kwamen goed
van pas, want er was nog niet veel te koop in de winkels. Harry logeerde die een week bij ons.
Overdag zaagde hij brandhout.
Het liep tegen het einde van 1945 en Harry kreeg tijding dat hij in Januari 1946 terug moest
naar Canada. Hij wilde voor zijn vertrek nog in het huwelijk treden, waar we dan in toestemden.
Ik had een onderhoud met onze pastoor, maar hij wilde hun niet trouwen. "Je dochter kan
beter een Hollander trouwen" zei hij. Ik had ook nog een onderhoud met de Canadeeze
aalmoezenier. Hij zou met onze pastoor gaan praten, maar hij werd bij de deur
afgescheept.Ja, die pastoor was een baas. Harry wilde niet langer wachten en we besloten
om dan maar eerst voor de wet te laten trouwen. Voor de Kerk konden ze dat nog doen in
Canada.
Op 5 Januari 1946 had het huwelijk plaats in het
Gemeentehuis van Woudenberg (foto). Er was
gedurende de ceremonie nog een vrolijke noot. Díe
beambte had een dikke jeneverneus, waar altijd een
druppel aanhing. Onze dochters zijn lachebekken,
temeer nog toen Ada zei dat ze vergeten was een
broek aan te trekken.

21

's Avonds werd er een trouwpartij gegeven in het jagershuis, waar familie en vrienden waren
uitgenodigd, Een paar dagen later vertrok Harry naar Canada, Christien bleef thuis en kreeg
steun van het Canadese gouvernement.
In September van hetzelfde jaar kreeg Christien bericht dat ze naar Canada moest vertrekken.
Zij was erg zenuwachtig, want nu begon het ernst te worden. De nacht voor haar vertrek kwam
ze bij ons in bed liggen en huilde tranen met tuiten. De volgende morgen om 9 uur zou ze
opgehaald worden, maar het was pas in de namiddag toen de Canadese auto kwam opdagen.
De bestuurder was naar Scherpenzeel ín Friesland gereden. Het afscheid viel voor ons allen
zwaar, Christien vroeg mij of ik ook naar Canada wilde komen, hetgeen ik half en half beloofde.
Het leven begon weer zijn gewone sleur te krijgen. Ik maakte mijn rondjes weer in het
jachtveld, maar de gedachte om naar Canada te gaan zat nog in mijn hoofd.
Het was in de herfst van 1946 dat ik een verzoek van enige jagers ontving om de leiding op
mij te nemen van een grote drijf jacht op wilde varkens ín een jachtveld bij Apeldoorn. Er
waren voor die dag 12 jagers uitgenodigd en 80 drijvers ingehuurd. Mijn werk was om de
jagers uit te zetten en de drijvers instructie te geven hoe de percelen gedreven moesten
worden. De hele morgen kwam er geen varken voor de geweren. Ze sloegen bij het einde van
het gedreven perceel terug. Nu was er een jager die alle financiële kosten van die dag op zich
had genomen. Hij was in de oorlogsjaren schatrijk geworden in de zwarte markt, maar van
jacht en wild had hij geen verstand. Tijdens de lunch hielden we beraad wat er gedaan moest
worden. We stelden voor om bij een boer een varken te kopen, het zwart te maken en het in
het bos met een touw aan zijn poot neer te netten met een drijver, die het varken dan op een
gegeven teken los moest laten en in de richting van die zwarthandelaar moest drijven. Het
gebeurde zoals was afgesproken. Ik zette die nieuwbakken jager op zijn post, maar daar ik
wist dat hij nog geen koe kon raken, zette ik een goede schutter in zijn nabijheid. Alles liep op
rolletjes, het varken rende van de schrik over de schietlaan. Die jager schoot gaten in de grond
en die goede schutter schoot toen het varken op het moment dat het over de sloot sprong. Wij
allen feliciteerden die nieuwbakken jager, zetten hem een eikentak op zijn hoed, na eerst die
tak in het bloed van het varken gedoopt te hebben, want hij mocht dat varken niet van nabij
zien. Het beest werd gauw naar de boerderij gebracht en aldaar schoongemaakt.
In het voorjaar van 1947 kwam mijn jachtheer op bezoek. Hij was juist teruggekeerd van een
bezoek aan Canada, waar hij een jager had ontmoet, die graag een Hollandse jachtopzichter
in zijn dienst wilde nemen. Mijn jachtheer vroeg me of ik iemand wist die daartoe genegen
was, maar ik kon me níet indenken dat een van mijn collega's er iets voor zou voelen. Ik zei
toen dat ik er wel iets voor voelde. "0 nee", zeí hij, "dat gebeurt niet". Een tijd later kwam hij
weer want hij had een schrijven gehad van die jager uít Canada. Toen vroeg hij mij of ik er
nog steeds iets voor voelde om naar Canada te gaan, hetgeen ik bevestigde. "Nu" zeí hij toen,
"ik zal die jager in Canada schrijven dat ik mijn jachtopzichter zal sturen. Inderdaad kreeg ik
een brief van die jager uit Canada dat ik in zijn dienst kon komen en mijn schoonzoon Harry
als landbouwer.
Mijn vrouw en kinderen vonden het prachtig, dus ik maakte er werk van om de nodige papieren
te krijgen, zoals paspoorten, enz., die ik in een maand tijd in mijn bezit had. Maar er was nog
veel te regelen. We waren niet van plan om al ons huisraad mee te nemen, dus er werd een
publieke verkooping gehouden, hetgeen goed geld opleverde. Al het geld konden wij niet
meenemen. Daarom overhandigde ik het aan mijn broer, die in Wínterswijk een hotel bezat.
Hij zette het geld op een bank.
Wij hadden een keus uit twee schepen. Het ene was een troepentransportschip, het andere
een passagiersboot, dat meer voor de passage kostte. Ik liet het aan de kinderen over aan
welke boot zij de voorkeur gaven. Kozen ze het troepenschip, dan zouden ze het verschil in
geld onder elkaar mogen verdelen. Ze kozen het troepen-schip en van dat geld kochten ze
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mooie kleren en gingen een dagje uit naar Amsterdam. Mijn broer vond het vreselijk dat wij
gingen en ook de andere familieleden waren het er niet mee eens, maar een ieder moet zijn
eigen leven kiezen””.
--- Wordt vervolgd --(in de 3e aflevering zal te lezen zijn hoe het Dirk en zijn gezin verging in Canada).
]
]
]

Een Scherpenzeelse Jachtopziener in Canada

(deel 3)

(door: Piet Valkenburg)

In 2011 kreeg de vereniging via Bart de Groot uit Huizen het document ‘’Levensgeschiedenis
van Th.Arpink” in handen. Dit door de jachtopziener Dirk Arpink zelf geschreven levensverhaal
zal in drie afleveringen verteld worden in het verenigingsblad van Oud-Scherpenzeel. In de
eerste aflevering (dec. 2012) kon u lezen hoe de Gooise Dirk Arpink in Scherpenzeel terecht
kwam. De 2e aflevering verhaalde over zijn periode als jachtopziener in Scherpenzeel (maart
2013) en in deze 3e + laatste aflevering kunt u lezen hoe het Dirk Arpink in zijn verdere leven
verging in Canada.
Dirk Arpink vervolgt zijn verhaal :
“”Eindelijk was het dan zo ver dat we konden vertrekken. In de morgen van 8 september 1947
kwam een autobus ons ophalen, waar al meerdere emigranten in zaten. Er ging toen wel veel
in mij om dat ik dit leven ging verlaten, want ik had het in Scherpenzeel altijd naar mijn zin
gehad en de toekomst was nog onzeker.
De reis met de bus naar Rotterdam was aandoenlijk. Voor de laatste maal konden wij het
mooie land aanschouwen. Op de boot gekomen zag ik wel dat het geen prachtschip was. Er
waren geen kajuiten, men moest in hangmatten slapen drie boven elkaar, hetgeen nogal
moeilijkheden veroorzaakte. Mijn zoon kreeg de onderste toegewezen, ik de middelste en
boven mij een dikke zware man, die zo diep door de hangmat zakte dat hij met zijn rug op
mijn buik kwam te liggen.
Toen de boot vertrok werd het Wilhelmus gespeeld. Velen stonden toen te huilen, het was
ook wel aandoenlijk. De bemanning van dit schip "Tabinta" bestond uit kapitein, eerste en
tweede stuurman, een dokter en machinisten. De
corveëers waren studenten, die de ruimen en
wasplaatsen schoon moesten houden. Er was ook
een bar aan boord waar men versnaperingen,
rookartikelen en bier kon kopen. Die barman was
een bruut, iedereen kreeg het met hem te kwaad.
We hebben hem eenmaal opgesloten in de bar
door het slot van buiten om te draaien. Wat was hij
kwaad. Hij schreeuwde als een mager varken.
Afbeelding : het schip “Tabinta” in de Amsterdamse
haven.
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De eerste dagen verliep de bootreis voorspoedig. We passeerden de krijtrotsen bij Dover, wat
een fantastisch gezicht was. Het eten was zeer goed, maar toen we in de grote oceaan
kwamen werden er enkelen zeeziek. Velen kwamen de hangmatten niet meer uit. Ook mijn
vrouw en Ada hadden het slecht. In dat vrouwenkwartier was de stank niet uit te houden. De
kleine kinderen hadden niet de verzorging die ze nodig hadden, de studenten-corveëers
waren ook door de zeeziekte aangetast, er werd niet meer schoongemaakt.
De toiletten waren zo vuil dat men er niet meer op kon zitten. Wij voelden ons goed. Theo ging
vaak naar de kok om appels, die hij dan naar zijn moeder ging brengen.
Wij kwamen in een grote storm. Het schip dook van de ene golf ín de andere. Er werden
touwen gespannen over het dek waar men zich aan vast kon houden, want anders zou men
overboord geslagen worden. Na die grote storm kwamen we in een dikke mist te zitten. Het
schip lag zo goed als stil. Een lid van de bemanning stond op het voorschip op de uitkijk. De
misthoorn loeide dag en nacht. Twee dagen lang duurde dat.
Op de negende dag kwamen we in kalmer water. De zeezieke mensen kwamen nu te
voorschijn en gingen op het dek in de zon liggen. De volgende dagen begon het gezelliger te
worden. De kinderen holden over het dek en deden allerlei spelletjes. 's Avonds werd er
gedanst, er werd kaart- en damspel gespeeld. Een paar schepen passeerden ons en dan
legde de kapitein ons uit wat voor schip het was, wat de bestemming was, enz. Er was wat
afleiding.
Na elf dagen gevaren te hebben zagen we ver weg land en na een tijd zagen we aan beide
zijden van de boot land, dus we vaarden de St. Lawrence rivier op. Even later konden we de
huizen zien, in verschillende kleuren geverfd, hetgeen ons nuchtere Hollanders vreemd
aandeed. Het leek of die huizen daar zo maar waren neergegooid, kris kras door elkander.
Het was een fantastisch gezicht. De volgende morgen kwamen we bij de stad Quebec. Wij
moesten de boot af voor controle, werden in een groot gebouw gebracht. Personeel van het
Rode Kruis serveerde een goede lunch. Er waren nieuwsreporters, er werden foto's genomen,
de ontvangst was er zeer hartelijk. Na dat feestelijk onthaal moesten we weer aan boord en
vaarden op naar Montreal. We kwamen dan op 20 september aan in Montreal en werden
vanaf de boot met bussen naar het spoorweg-station gebracht. We keken onze ogen uit, wat
een grote stad en alles zo ruim, brede straten en pleinen.
Op het station aangekomen werd door de luidspreker afgeroepen dat de familie Arpink zich
gereed moest houden. Toen wij in de trein zaten kwam er een man naar ons toe die vroeg of
wij een Hollands geldstuk voor hem hadden. Wij gaven hem toen dubbeltje in ruil voor een
dollar. Mijn vrouw wilde wel dat er nog meer van die gekken kwamen. Op deze treinreís kregen
we pas de indruk hoe groot Canada was. De trein reed door bossen zo groot dat het leek of
er geen eind aan kwam, maar de boerderijen en vooral de huizen vond ik er armoedig uitzien.
Die eerste nacht in Canada hebben we slecht geslapen. Die banken in de trein waren hard.
De volgende morgen kwamen we dan in Harcourt aan met onze handbagage, want de kisten
en koffers werden nagestuurd. Bij ons aankomst was er niemand om ons af te halen. We
stonden daar als katten in een vreemd pakhuis. De mensen aan dat station verstonden ons
niet. Daar kwam toen Harry opdagen met een oude auto die aan een vriend van hem
toebehoorde. Wij allen in die auto. De deuren ervan konden niet dicht. Men moest de knop
vasthouden anders viel men er uit. Daar gingen we dan heuvel op, heuvel af. Het landschap
waar we doorkwamen was prachtig, zeer mooi natuurschoon. De eerste indruk viel ons zeer
tegen, houten huizen, sommige waren omhuld met zwart papier. Bíj elk huis stond een klein
hokje, later vernam ik dat het een W.C. was.
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Afbeelding :ook nu nog is Harcourt een vrij
desoluut gehucht in Canada.

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

Afbeelding : houtvesters-huisje zoals je nog
steeds tegen kan komen in Brunswick

Ja, het was anders dan we ons hadden voorgesteld. In Holland zagen we afbeeldingen van
boerderijen onnoemelijk groot met honderden koeien, cowboys op paarden, enz. , maar dit
was nog minder dan een keuterboertje in Holland. Drinkwater moest gehaald worden uit een
bron, die een eindje van het huis gelegen was. De boerderij van Harry was ongeveer 100
acres groot, 50 acres ervan was grasland, de rest bosland. Na een paar dagen, toen we wat
waren uitgerust, gingen we eens rondkijken wat er zoal te doen was, want ik kon niet begrijpen
waar deze mensen van leefden. Wel verbouwden ze hun eigen groenten en aardappelen,
melk, boter karnden ze zelf in een ton, maar er moest toch geld op tafel komen voor
kruidenierswaren enz. Christien zei dat ze soms enige dagen ín de bossen werkten en wat
verdienden met houtkappen, dat dan verkocht werd aan de papierfabrieken.
Inmiddels waren onze kisten en koffers aangekomen en kon ik wat werkkleren aantrekken,
maar wat voor werk? Enfin, afwachten. Onze dochters wilden als dienstmeid gaan werken. Ze
hadden al gauw een betrekking gevonden, bij een beetje beter welgestelde boeren, maar de
verdiensten waren slecht. Die boeren wilden goed profijt van hen trekken, want ze dachten
die domme emigranten weten toch niet beter. Dus dat liep op niets uit en de meisjes kwamen
na een paar weken weer thuis.
Inmiddels had ik een brief geschreven naar die jachtheer, die mij in zijn dienst wilde nemen,
maar dat was mis. Ik ontving antwoord op mijn schrijven met de mededeling dat hij er van af
zag, maar mocht ik eens in Vancouver komen dan moest ik hem bezoeken. Dus dat was dat,
maar wat nu gedaan, Het werken had ik in die 20-jarige loopbaan als jachtopzichter eigenlijk
wel verleerd. Ten einde raad nam ik ook maar een bijl terhand en ging met Harry mee de
bossen in om hout te kappen. 's Avonds kwam ik doodmoe thuis. De volgende dag deden mijn
spieren en botten pijn. De verdiensten waren nog geen 4 dollar per dag.
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Het begon nu winter te worden, sneeuw, sneeuw en nog eens sneeuw. Dagen lang zat men
in huis, niets anders te doen dan maar brandhout hakken. Theo, onze zoon, moest naar
school, op de skis dwars door de velden. De wegen waren onbegaanbaar. Díe school die
maar uit één locaal bestond voor 8 klassen, was een half uur verder gelegen. Er was maar
één leerkracht voor al de klassen, Tot 16 jaar oud moeten ze hier op school blijven. Verlaten
ze de school voor die tijd, dan wordt de kinderbijslag ingetrokken, dus er waren jongens bij
die al een baard begonnen te krijgen. Soms ontstonden er vechtpartijen en de schooljuffrouw
kon geen baas blijven. Dan stuurde ze een van de kinderen naar een naastbij gelegen
boerderij en dan kwam er een sterke jonge boer, die er met een knuppel op los sloeg totdat
de vrede hersteld was.
Daar het door al die sneeuw onmogelijk was om met paard en rijtuigje naar een winkel te
gaan, die een uur lopens van ons huis was, besloot Harry een slede te kopen, Er was geen
bankje op die slee, dus ik timmerde er een, zette dat op de slee vast, ik spande de oude
schimmel er voor. Het was prachtig zonnig weer, wel koud. Ik wilde de rivier op gaan die dicht
gevroren zat, zodat het ijs wel een halve meter dik was. Op de rivier gekomen werd het
plotseling pikdonker. Er kwam een sneeuwstorm opzetten en een sterke wind, de sneeuw
verblindde mij, dus ik ging plat op de slee liggen, stuurde het paard om in de richting van ons
huis en liet aan hem over. Even later stond hij stil, ik keek op en ja hoor, ik zag de schuur.
De kerk was drie kwartier verder gelegen. Er
stond een grote vulkachel in, die vuurrood
stond. De priester kwam van een naburig
dorp, 1 x per week. De eerste Zondag dat
wij kennis met hem maakten zeí hij in zijn
preek tegen de mensen dat er nieuwe
parochianen waren van Holland en dat de
mensen die zoveel mogelijk moesten
bijstaan, daar hebben we niet veel van
gemerkt.

Een vriend van Harry had een contract aangenomen om in een perceel bos, dat door brand
vernield was, nog de goede bomen om te hakken, die door de papierfabrieken gebruikt konden
worden. Harry en ik werden aangenomen met nog meerdere arbeiders. Dat bos was meer
dan een uur rijden bij ons vandaan.
Eerst werd er naar een waterspring
gezocht en toen die gevonden was, werd
naar die spring vanuit de hoofdweg een
weg door het bos gemaakt, hetgeen een
week in beslag nam. Die week sliepen we
in de open lucht bij een kampvuur, want
het was zeer koud. We wikkelden ons dan
in de meegebrachte berenvellen. De baas
stelde mij aan om voor het eten te zorgen.
Ik vroeg hem dan de eerste morgen wat
ík klaar moest maken voor ontbijt. Bruine
bonen, spek en brood, zei hij. 's middags
vroeg ik hem weer wat er voor de lunch
moest zijn. Bruine bonen, spek en brood. Alles in blikjes, dat was voor 14 dagen. Toen het
kamp dan klaar was, werd er een geslacht varken gekocht, dat buiten aan een boom
opgehangen werd met een beddelaken er omheen.
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Na verloop van een paar weken ging de baas naar de stad om geld te halen om ons loon te
betalen, mar hij kwam pas een paar dagen later terug zonder geld. Hij had er alles
doorgedraaid aan drank en zogenaamde mooie vrouwen. Men kan zich indenken dat de
arbeiders daar niet mee tevreden waren. Hij beloofde dat hij al het verschuldigde loon zou
betalen, hetgeen hij met afbetaling ook gedaan heeft, maar ik moet nu nog 10 dollar van hem
hebben, maar dat zal ik maar op mijn buik schrijven.
Dus dat liep ook al mis en er moest naar wat anders worden uitgezien, maar in dit verlaten
land was niet veel werk te vinden.
Daarom nam ik thuis de bijl maar weer op en ging in het bos van Harry bomen kappen. Daarna
moesten ze van takken ontdaan worden, op lengte van 4 voet gekort worden. Dan werden ze
op stapels gezet van 8 voet lang en 4 voet hoog. Dat noemen ze hier een Cord. Harry kreeg
er dan ongeveer 10 dollar voor. Ik had er dan 4 dollar van voor het werk. Dan reed ik ze met
een dubbele houtslee het bos uit naar de harde weg. Voor elke cord die ik uitsleedde beurde
ik dan zegge en schrijven 1 dollar. Het was zwaar en hard werk, temeer daar er zo'n 3 voet
sneeuw lag. Overdag als de zon scheen smolt de sneeuw aan de bomen, dan kreeg men die
natte sneeuw in de nek. ‘s Avonds begon het weer te vriezen en dan waren je natte kleren stijf
bevroren. IJspegels hingen aan je neus. Het was in een woord gezegd slavenarbeid voor
weinig geld.
In het voorjaar van 1948, toen de winter ten einde liep, zei ik tegen Harry en Stien jullie moeten
hier vandaan, je komt hier nooit verder, hetgeen ze ook wel inzagen. Wij hoorden toen dat er
op een grote boerderij personeel gevraagd werd. Het was 70 mijl verder en die boer had een
200 koeien, een duizend varkens, alsmede 2000 zilvervossen. Nu dan, Harry word
aangenomen en vroeg aan de boer of er voor mi j ook werk was. Harry zei dat ik goed was
met hamer en zaag. 0, had toen díe boer gezegd, daar kan ik er wel een dozijn van gebruiken.
We verkochten het paard, de koe en de kippen. Het varken hadden we al geslacht. Harry
verkocht het huis voor dezelfde prijs waar hij het voor gekocht had, 1000 dollars met al het
land er bij, zo weinig was daar het land waard, maar ja, wie wil er ook in zo'n verlaten land
wonen. Wel had hij er aan verloren, want hij had er een nieuw dak op laten leggen. Die eerste
winter in Canada was ik 300 dollars armer geworden.
De plaats waar we nu kwamen heette
Salisbury. Het was niet zo’n verlaten land als
waar we de eerste winter gewoond hadden.
We huurden daar een flinke woning, dat was
ook al een stuk beter.

We moesten om 7 uur 's morgens bij die boer zijn. We kregen eerst ontbijt dat keurig verzorgd
was. Harry moest het land in en ik werd op een vrachtauto gezet en moest zakken meel en
grote stukken paardevlees van het spoorwegstation gaan halen. Dat vlees was voedsel voor
de vossen. In de vrieskamers waren ook honderden wilde konijnen, die de boer opkocht ook
als voedsel voor de vossen. In die afdeling waren muizen. Hoe die er in kwamen is me nu nog
een raadsel, want het was er zeer koud. Ik moest toen al die konijnen in een andere afdeling
brengen en de muizen doodslaan met nog een arbeider. De boer beloofde ons een kwartje
voor elke gedode muis. Wij deden ons best en toen we er mee klaar waren, gingen we naar
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het kantoor met de muizen. Wat, zei die boer toen, die muizen hebben jullie buiten gevangen
en hij betaalde ons niet.
Onze dochters, die betrekkingen in de stad
Moncton hadden gevonden zeiden dat we
naar de stad moesten komen, daar was altijd
werk te vinden. Ik ging naar de boer en nam
mijn ontslag.

Afbeelding: Moncton

We huurden in de stad Moncton een
gemeubileerd huis voor 20 dollar per week.
Toen we dan goed en wel in het huis zaten,
ging ik op werk uit en slaagde direct op een
deurenfabriek. Het loon was 60 cent per uur.
Dat had ik in Canada nog niet verdiend. De werktijd was toen 45 uren ín de week. Nu hadden
we de hele zomer tijd om naar een ander huis om te zien. In de herfst vonden we een huis in
het dorpje Dieppe. Het was een bovenhuis en behoorde toe aan de plaatselijke pastoor. We
kregen dat huis voor 40 dollar per maand met vrije verwarming, dus dit was alweer een
vooruitgang. Harry en Christien kwamen nu ook hier wonen, ze hadden een klein huis gehuurd
bij ons in de buurt. Ada en Thea wilden wat meer van Canada zien en vertrokken naar Toronto.
Toen het jachtseizoen geopend werd, nam ik ook een jachtacte. De eerste morgen dat ik in
Canada op jacht ging had ik het geluk een hert te schieten. Op een Zaterdagmiddag ging ik
weer eens mijn geluk beproeven. Mijn schoonzoon had mij met zijn auto afgezet bij een groot
bos aan de grote weg. Ik moest over een brede sloot springen om in het bos te komen. Toen
ík die sprong maakte, sprongen er twee grote herten voor mij op, mijn geweer was nog niet
geladen, vlug de patronen er in, maar het was te laat. Ik dacht toen meteen aan het
spreekwoord "De eerste stap van de jager is net zo goed als de laatste".
Het was in het voorjaar van 1949 dat onze dochter Ada en Thea terug kwamen van Toronto,
waar ze gewerkt hadden in een drive-in restaurant. Ada zei toen: "Laten we hier zo'n
restaurant beginnen". Nu dan, om kort te gaan, we kochten aan de hoofdweg Moncton –
Halifax een perceel grond voor 200 dollars. Ik had nog 14 dagen vacantie tegoed, die ik opnam
om een cantine te bouwen op die gekochte grond. De hele famille werkte er aan mee. Ook
maakte ik 40 lichten op het parkeerterrein, bouwde een grote windmolen, die men van zeer
ver kon zien omdat het terrein op een heuvel gelegen was. Ik zette grote reclameborden op
de weg met het opschrift "Dutch Curb Service".
Onze dochters bedienden in Hollands costuum met klompen aan hetgeen een attractie was
voor de toeristen. Ook verkochten wij Hollandse souvenirs. Het zaakje liep goed, ik nam
ontslag van de deurenfabriek en bouwde toen naast de cantine een woonhuis, woonkamer,
keuken en twee slaapkamers. Ook bouwde ik een grote schuur om al de voorraden in op te
bergen””.
Noot Piet V.: Dochter Gerda Arpink komt nog voor in een film-documentaire ‘’Mijn neef in
Canada”’ uit 1953. Een film over het leven en werken van Nederlandse emigranten in Canada.
In deze documentaire is het restaurant “Dutch Curb Service” te zien waarbij Gerda Arpink,
gekleed in Volendams kostuum de automobilist bedient en een kort praatje maakt met de
documentairemakers.
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Afbeelding : Dirk Arpink, zijn vrouw
Christina en de dochters Gerda en Ida met
kinderen.

Dirk vervolgt zijn verhaal : “”Een maand later kwam de secretaris van de plaatselijke kaatsclub
vragen of wij in de komende winter het restaurant in hun club-gebouw wilden bedienen,
hetgeen wij aannamen, omdat ons zaakje 's winters toch gesloten was. Dat clubgebouw was
zeer groot. Alle benodigdheden om een restaurant te drijven waren er. ‘s Avonds kwamen er
vele leden, de meesten kwamen voor een borrel die ik dan van de bar in ontvangst nam en
serveerde. Daar had ik geen verdienste aan, maar ze gaven een fooitje voor het bedienen.
Ook ben ik aan een kaashandel begonnen. Ik liet een duizend pond Hollandse kaas komen,
schafte mij een kleine vrachtwagen aan, schilderde er met grote letters op Dutch Cheese
Dealer. Ik had alleen vergunning om aan winkels te verkopen. De eerste week was ik de
duizend pond al kwijt. Ik liet weer duizend pond komen, maar dat ging niet zo vlug. De
Canadezen vonden de Hollandse kaas niet zo goed.
Op een dag kwam ík thuis van een nogal verre reis met mijn kaashandel en kreeg ik het
ontstellende bericht dat er brand was uitgebroken in mijn eígen gebouwd huisje. Daar ik voor
een paar dagen weg zou blijven, was de vrouw bij Christien gaan slapen. Bij haar vertrek had
ze de radio niet ver genoeg doorgedraaid, die ís toen heet geworden en zodoende was er
brand gekomen. De radio stond op een kastje en die plaats was geheel verbrand, een gat in
de vloer. In dat bewuste kastje lagen al onze papieren, zoals trouwboekje,
verzekeringspapieren, paspoorten, enz. Ik had zojuist een verzekering afgesloten, die ik met
moeite gekregen had omdat wij te ver van het dorp woonden en er te veel publiek op mijn
plaats kwam. Ik was verzekerd voor 1800 dollar, ik kreeg uitbetaald 1600 dollar. Nu, daar
stonden we, waar naar toe en wat nu gedaan? Ik sloopte het huisje, verkocht wat er nog goed
was, ook alles wat in de cantine was en we trokken bij Christien in, die toen een groot huis
bewoonde.
Inmiddels was het voorjaar geworden en ik werkte in de tuinaanleg. Ik maakte lange dagen,
ik moest voor 60 huizen de tuinen aanleggen, verdiende 85 ct per uur. In de maand Augustus
kregen we schrijven van Ada dat het beter was om naar Vancouver te komen. Er was daar
meer kans voor goed werk en ook het klimaat was beter. Na een gehouden overleg besloten
we het te doen.
Ik verkocht toen de bestelwagen en schafte mij een grote auto aan, al datgene wat we hadden
overgehouden van de brand laadden we boven op de auto. Ik maakte van zeil een tent, kocht
een kampeer-brander, want wij waren van plan om onderweg ons eígen eten te koken en te
slapen in de tent.
Op 18 Augustus 1952 ondernamen wij de 4000 mijl reis door Canada. Wat een land is het,
iemand die er nooit doorgereisd heeft, kan er zich geen denkbeeld van vormen. We kwamen
door Montreal, een grote stad en vroegen aan een politieagent de weg naar Toronto. Hij telde
toen op zijn vingers en zei bij het 40e stoplicht moet je rechtsaf slaan, zo lang was die straat.
In Toronto konden we onze paspoorten voor Amerika in ontvangst nemen. Toen gingen we
op weg naar Windsor om daar de grens naar Amerika over te steken, maar bij de Amerikaanse
Consul gekomen moesten wij wachten tot 31 October om het visum op de paspoorten te
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krijgen, dus we hadden 1000 mijl voor niets gereden. We moesten nu toch maar door Canada
rijden. Toendertijd waren de wegen nog in slechte staat. We ondernamen de reis dezelfde
weg terug, naar Toronto, North Bay, Port Arthur, Winnipeg, waar we overnachtten in een
hooiberg buiten de stad. De prairie-wegen waren zeer slecht te berijden, vooral door de regen,
zeer slipperig, maar het slechtste moest nog komen en wel door de Rocky Mountains, wat
waren die bergen hoog. Wij allen waren blij dat dit het einde was. 18 dagen waren we
onderweg geweest. 14 dagen gereden, ongeveer 400 mijl per dag.
Bij onze dochter Ada aangekomen, konden we daar niet blijven, ze woonde in een flatje en
was blij ons weer te zien. We huurden toen een grote cabin voor 20 dollar per week, de eerste
paar dagen namen we onze rust, toen op werk uit. Ik wilde weer in de tuinaanleg gaan en
slaagde daarin, bij iemand die ik op de boot naar Canada ontmoet had. Twee maanden heb
ik voor hem gewerkt voor $1.25 per uur, werkte 9 uur per dag.

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

Ik toog maar weer op werk uit en kwam terecht op het vliegveld, waar vele vliegtuigmaatschappijen zijn. Bij de C.P.A. aangekomen, werd ik in het kantoor binnengelaten.
Desgevraagd antwoordde ik dat ik in de tuinaanleg had gewerkt. Je zult er wel meer van
horen, zei die man, maar ik had weinig hoop. Wat moet een tuinman nu op een vliegveld doen.
Maar de volgende dag kreeg al een oproep om bij de supervisor van de gebouwendienst te
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komen. Hij nam me mee in zijn auto en kwamen toen bij een grote oude villa met een tuin
groot 2 acres, vele vruchtbomen, groententuin, planten, bloemen en heesters. Die Supervisor
zei toen: “hier woont de president van onze compagnie, zou je deze tuin kunnen doen?”.
Vanzelfsprekend zei ik ja, maar inwendig dacht ik kun je dat klaarspelen,jongen. Hij nam me
weer mee naar zijn kantoor en kon de volgende morgen beginnen. Als er in de tuin niets te
doen was, moest ik op het vliegveld komen en zouden ze me wel werk geven.
Onmiddellijk schreef ik een brief naar mijn broer in Holland om mij enige boeken over te sturen
hoe men moet tuinen. Zelf kocht ik Engelse boeken en begon in mijn vrije tijd te studeren.
Gelukkig was het nog vroeg in het voorjaar en dan is er in een tuin nog niet veel anders te
doen als schoonhouden. Ik wist genoeg van tuinaanleg, maar niet hoe men bloemen en
planten behandelen moet. De maand April was in aantocht en ik wist wel dat het tijd was om
de rozen te snoeien, maar hoe wist ik niet. Toevallig las ik in de krant dat er in het rozenpark
les gegeven werd hoe men moest snoeíen. Ik er op een vrije zaterdag naar toe. Ik luisterde
aandachtig en na een poosje vroeg ik of ik het eens proberen kon. De instructeur gaf me de
snoeischaar en na een struik gedaan te hebben, zei de hij dat het goed was. De maandag
begon ik de rozen in de tuin te doen. Een tijdje erna kwam de supervisor eens kijken hoe het
ging. Ik had wel gemerkt dat hij verstand van tuinieren had. Hij bekeek mijn werk en zei toen
om een poosje bij de president in het huis te gaan om ons op te warmen, want het was nogal
koud die morgen. Na een uurtje met mij gepraat te hebben, zei hij dat ik voor vast was
aangenomen.
Voordat ik deze betrekking kreeg, hadden we het huis gekocht, waar we nu nog in wonen. We
moesten 1500 dollar vooruit betalen en verder maandelijks 50 dollar, de hele koopsom was
6500 dollar.
Ik had echt schik in het verzorgen.van bloemen en planten en ze te zien opgroeien. Vroeger
zorgde ik voor wild en nu voor wat de aarde voortbracht. De president was een hartelijke man.
Zelf was hij opgeklommen van stoker op een machine tot president van een grote compagnie.
Ook zijn vrouw en twee zoons waren goed voor mij. Als de vruchten in de groentetuin rijp
waren, vroeg ik aan haar wat er mee gedaan moest worden. Ik moest dan een klein beetje in
huis brengen en de rest kon ik hebben. Soms kwam mijn vrouw een dag frambozen plukken,
die ze inmaakte, ook appels en peren, die er in overvloed waren. Was er een tuinfeest, dan
kwam de president mij opzoeken in de tuin en zei dan: "Ted, (zo noemde hij mij altijd),
vanavond is er een tuinfeest, doe alles nog eens extra goed”. Dan bleef ik een uurtje langer
werken en dan gaf hij mij altijd een fles Hollandse jenever als ik naar huis ging. Ook met de
Kerstdagen mocht ik van hem 4 flessen jenever of 40 dollar ontvangen.
Het was in het jaar 1957 dat de Noordpoolvluchten werden begonnen. De president kwam in
de tuin en vroeg me of ik gaarne naar Holland zou willen. 0 ja zei ik, maar het geld er voor,
dat kostte toendertijd 800 dollar retour voor één persoon. Nu, zei hij toen, jij krijgt een vrije trip
en je vrouw kan voor half geld. Ik kwam thuis met dat aanbod en de vrouw was zo blij, zodat
ik de volgende morgen naar het kantoor
stapte om de reisbiljetten in ontvangst te
nemen.
Het was onze eerste vliegtocht. Dat
vliegtuig was een D.C. 6 voor 65 personen.
Mijn vrouw was wel wat angstig. Zij keek
eens uit het raampje en zei toen: "Dirk, die
schroef draait niet meer". Door het snelle
draaien ís het net of de propellor stil staat.
Boven Amsterdam gekomen, gaat er toch
wel iets in je om als je het oude vaderland
weer ziet.
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De vrouw wilde graag eerst naar Laren. Het doet toch vreemd aan als men na tien jaar in een
plaats komt waar men gewoond heeft. Alles lijkt zo klein en bekrompen, omdat men de ruimte
zo gewend is. Niemand van de familie wist dat we komen zouden. Ze keken wel vreemd op
toen ze ons zagen. We namen de trein naar Winterswijk, waar mijn broer nog steeds woonde
in hetzelfde hotel. Toen wij het hotel binnenstapten, zag hij ons niet, althans herkende hij ons
niet, maar zijn zoon Joseph, die toen ook al in de taak werkte, riep uit: "Daar is oom Dírk en
tante Chris". Nu, mijn broer, die nogal week van aard was, had een paar tranen ín zijn ogen.
Er waren vele hotelgasten in de zaak, o.a. reporters van dagbladen, die ons toen onmiddellijk
vragen begonnen te stellen. De volgende dag was het gedrukt in een van hun kranten op de
voorpagina met een foto van ons beiden. Het opschríft luidde:

OUD -WINTERSWIJKSE CANADEES KWAM ZIJN BROER VERRASSEN.
Het zal je gebeuren dat je broer, die je hoog en breed in het verre Canada waant, op een
goede dag plotseling voor je neus staat. Zoiets kan tegenwoordig. De Winterswíjkse
hotelhouder G. Arpink is die belevenis ten deel gevallen. "En ik heb even staan kijken", zegt
hij glimlachend, terwijl hij bij zijn broer en schoonzuster aan tafel gaat zitten. Broer Dirk is in
1947 naar Canada geemigreerd. Hij heeft het best naar zijn zin, al geeft hij graag toe dat zij de
eerste vier jaren behoorlijk hebben moeten ploeteren. Maar je moet daar de moed nooit
opgeven zegt de Canadese heer Arpink en hij kan dat met legio voorbeelden aantonen dat hij
dat nooit heeft gedaan. Als je twee en twintíg jaar jachtopziener bent geweest, dan moet je
je niet indenken dat er in Canada zo een job voor je ligt te wachten. Nee, dan moet je letterlijk
alles aanpakken wat je aan arbeid geboden wordt. Dat heeft de heer Arpink, die nu 54 jaar is,
ook gedaan (.............) Nu is de heer Arpink in dienst van de Canadian Pacific Airlines. Hij is
niet een top functionaris, maar hij verdient toch genoeg om een trip per vliegtuig van 4 weken
naar het oude vaderland te maken. Het gehele gezin heeft inmiddels de Canadese
nationaliteit verkregen.
ONTWEND
Hoe we het hier vinden? Wel leuk, maar we zouden toch niet wíllen blijven. Wij zijn het
ontwend. Het is hier alles een beetje benauwd, zo klein, you know, zegt Mr. Arpink, die af en
toe woorden laat vallen als karren, spotlichten en gesetteld, waar hij mee bedoeld auto's,
schijnwerpers en gevestigd. Toch gaat het Nederlands hun heel goed af. (.............). Broer Dirk
glundert nog over de verrassing.
Dit bovenstaande heb ik letterlijk overgenomen uit dat dagblad. Die krant heb ik nog in mijn
bezit.
Toen we dan aan allen een bezoek hadden
gebracht, waren de 4 weken voorbij en was het tijd
om terug te gaan, hetgeen nogal wat moeilijkheden
mee bracht, want de plaatsen in het vliegtuig waren
bezet met Hongaarse vluchtelingen. We hebben
toen nog twee weken moeten wachten tot we aan
de beurt kwamen. Omdat ik maar 4 weken vacantie
had, maakten de kinderen zich ongerust en belden
de president op om te weten waarom vader en
moeder nog niet terug waren. Wel, had toen de
president gezegd, maak je maar niet ongerust. Je
vader is nog steeds aan de hollandse jenever.
Afbeelding : Dirk Arpink + zijn vrouw
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In de winter van december 1960 had de president een ranch gekocht ín de omgeving van het
plaatsje Merritt. Toen het voorjaar werd, nam hij mij mee om het een en ander werk te doen
rond het ranch-huis. Ook in de zomertijd hielp ik daar met het binnenhalen van het hooi. Toen
had ik het ongeluk bij het afspringen van een hooiwagen ongelijk op de grond te komen. Mijn
rechterbeen ving toen de schok op, schoof omhoog en was toen een stuk korter dan mijn
linkerbeen. De president zag het onmiddellijk, trok toen met volle kracht aan dat been, zodat
het weer op zijn plaats kwam, maar ik kon bijna niet lopen. Alle spieren tot mijn rug toe waren
verrekt. Daar ik in gebogen houding begon te lopen, hebben zij mij in het gips gezet vanaf
mijn armen tot aan mijn benen. Toen moest ik wel rechtop lopen. 8 weken heb ik toen in dat
gipsverband gelopen, 7 maanden was ik in de ongevallenwet.
In die tijd had de president dat grote huis verkocht en was kleiner gaan wonen, hetgeen mij
wel speet, want nu moest ik meer op het vliegveld gaan werken. De president liet op zijn ranch
twee nieuwe huizen bouwen. Ik moest er toen vele dagen heen om de tuinaanleg te doen. Op
die ranch werkten cowboys, die voor de koeien en paarden zorgden. 's Avonds om 6 uur werd
er een bel geluid en dan kwamen al die arbeiders naar het oude ranch-huis alwaar het
avondeten werd gebruikt. We zaten dan allen aan een grote tafel.
De cowboys vertelden over het vee. Eenmaal zeiden ze zo terloops dat ze die beer hadden
geschoten, die de jonge kalveren aanviel. Nu, die helper van mij, ook een jachtliefhebber,
spitste zijn oren en vroeg toen aan de cowboys wat ze met die beer hadden gedaan. Wel,
zeiden ze, die ligt er nog. De helper vroeg toen aan de president of hij de jeep mocht hebben
om die beer het vel af te trekken. Hij kreeg de jeep en ik ging mee. Op de plaats van de beer
gekomen, zag ik wel dat door het hete weer die beer niet zo erg fris meer was. Toch heb ik
hem nog gevild. Er kwamen zoveel vliegen en muggen op af dat we het bijna niet konden
uithouden. Die helper heeft het toen laten looien en nu ligt die berenhuid in zijn kamer.
Maar aan alles komt een eind in deze wereld. Het was op woensdag 30 juni, toen ik 's morgen
op de villa kwam en hoorde dat de president de avond tevoren aan een hartverlamming was
overleden. Nu, het was of ik een klap voor mijn neus kreeg. Daags tevoren bij zijn vertrek had
ik hem nog gesproken. Ik kon die dag niets doen. Zijn vrouw kwam naar me toe. Ik
condoleerde haar met het verlies, verder kon ik geen woord zeggen. Zij merkte dat en kwam
even later terug met een paar borrels. Drink dat tuinman, zei ze, en ga naar huis".
Vanzelfsprekend was ik ook op de begrafenis. Hij was de beste baas die ik in mijn leven gehad
heb.
In het jaar 1964, de laatste dag van juli, zou ik op het vliegveld gaan werken. Daar
aangekomen kreeg ik hevige pijnen in mijn borst. De dokter gaf order om in het ziekenhuis
opgenomen te worden. Daar werd geconstateerd dat mijn bloed te dik was, het stroomde niet
snel genoeg door de aderen. Na 6 weken rust genomen te hebben, kon ik weer aan het werk
gaan, maar geen zwaar werk meer. Toen gaven ze ander werk, ik moest toezicht houden over
de werk-vrouwen die de kantoren schoonhielden. Dat was de slechtste baan die ik in al mijn
leven gehad heb, want baas spelen over een stel vrouwen is niet zo gemakkelijk. Ook ging
mijn loon omlaag, maar ik bleef daar werken, want ik behoefde nog maar drie jaar te gaan,
dan werd ik toch ontslagen. Nam ik nu ontslag, dan verloor ík al mijn vrij reizen. In het najaar
van 1965 namen we voor de 4e keer een reis naar Holland, bezochten al de familie en
kennissen weer.
In de tweede helft van october 1966 kregen we bericht dat onze dochter Ada erg ziek was. Ze
waren kort daarvoor verhuisd van B.C. naar Chatham in Ontario. We waren allen zeer
ongerust, omdat ze al eenmaal aan die gevaarlijke kankerziekte geopereerd was. Op 30
october ontving ik een telegram dat overkomst gewenst was. Christien en ik gingen er
onmiddellijk heen. Bij aankomst in het ziekenhuis zag ik wel dat het hopeloos was. Ada kon
niets meer zeggen, wel glimlachte ze nog tegen mij. Een priester en een zuster stonden bij
haar bed. Diezelfde avond stierf zij en liet een man en vijf kinderen achter. Zij had de leeftijd
van 41 jaar bereikt.
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Het was op 16 mei 1967, mijn 65ste verjaardag, dat ik een schrijven van de compagnie ontving
dat ik ontslagen was met een dank er bij voor de diensten. 14 jaar heb ik daar gewerkt, het
was de langste tijd in mijn leven bij een werkgever. Voordat ik ontslagen was had ik een
werkplaats gebouwd, want ík dacht bij mezelf, jonge wat moet je doen als je rustende wordt.
Ik schafte mij toen enige machines aan, en nam mijn eerste vak weer op, nl houtdraaier en
stoelen-maker, alsmede spinnewielen, eerst voor de familie. Later toen het bekend werd,
kwamen er meerdere mensen, zodat ik wat te doen had, reclame maakte ik niet, want het
moet een hobby blijven.
In 1970 maakten we weer een trip naar Holland. Dit was dan de zesde maal, maar we bleven
niet lang op een plaats, omdat de levensmiddelen zo in prijs omhoog waren gegaan. Het
kostte de familie te veel, we vonden het onverantwoordelijk.
De vrouw en ik gaan éénmaal per week kegelen. We spelen ook graag met de hoefijzers en
vele kaartavondjes houden we. Ik ben nog steeds koorzanger, dat ook veel tijd vereist.
Wat is de familie hard gegroeid. Wij hebben nu 20 kleinkinderen, maar er is er maar één die
de naam Arpink draagt en wel een zoon van mijn zoon Theo. Van die kleinkinderen zijn er ook
al gehuwd, dus de familie groeit nog steeds.
Veel hebben we in ons leven ondervonden en meegemaakt, zoals ik in deze zo goed als ik
kon heb neergeschreven. In ons huwelijk zijn wij 15 maal verhuisd. Ik ben zeven maal de
Noordpool over gevlogen, de vrouw acht maal. Alles tesamen heb ik dan meer dan 60.000
mijl en de vrouw 68.500 mijl gevlogen.
De tijden zijn in al die jaren zeer veranderd. In Holland was het hoogste loon dat ik heb
gemaakt 22 gulden per week, nu voor hetzelfde werk 40 dollar per dag. Ik heb nog gewerkt
65 uren per week, nu is het hoogstens 40 uren. Toen kostte een fles bier 5 cent, nu 25, toen
een glaasje jenever 10 cent, nu 50 cent. Vroeger gingen de mensen mooi aangekleed ter
kerke. Nu, als ze nog gaan, komen er velen met blauwe werkbroeken aan. Vroeger waren we
al blij met een fiets, nu moeten ze mooie auto’s rijden. Vroeger was het huiselijk leven gezellig,
maar nu willen de mensen maar uitgaan. De kinderen zijn nu hun eigen baas, vroeger
luisterden ze naar hun ouders, maar nu gaan ze hun eigen gang. Ik had ín mijn jonge jaren
nooit vacantie, alleen de Zondagen en R. K. feestdagen. Zo kan ik wel doorgaan en ik vraag
mij af waar moet het heen, er zal toch wel een einde aan moeten komen, anders loopt het
vast.
Hopende dat zich alles nog eens ten goede mag keren, wil ik dit schrijven eindigen met de
wens uit te spreken dat onze nakomers het vaak door zullen lezen. Mogelijk kan het voor hen
van nut zijn””.

Je Vader, Grootvader en Overgrootvader en je oom Dirk.

Noot : Dirk overlijdt op 07 november 1983 te Vancouver, zijn vrouw Christine de Groot overlijdt
een jaar later op 22 oktober 1984.
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