
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aug 1969 

Hier staat Boeschoten in de stilte van een warme zomernacht. Op mijn rug gelegen, tekenen de 

korenaren zich af tegen de nog lichte heuvel, waar een enkele ster zichtbaar wordt. Op deze plek 

heeft Boeschoten altijd gestaan in zomer nachten precies zo al honderden jaren, al waren de aren 

dunner, de bomen onaanzienlijker en de plek verloren in de eenzaamheid. Verraderlijk hebben de 

jaren de oude herinneringen toegedekt. Het levensgevoel van toen ligt begraven onder bergen van 

nieuw leven, nieuwe indrukken. Maar even was ook hem het leven. Nieuw, zoals het leven nu. 

Als Dries vertelt schijnt er licht tot dat verre verleden door te dringen en kunnen herinneringen zich 

aaneensluiten tot het oude levensbeeld. Vader en moeder Middendorp kwamen met 10 kinderen uit 

de Betuwe om in Boeschoten een weinig florissant bestaan te vinden, waar de vrouw dan ook 

moeilijk kon wennen. De rivier had dichtgezeten bij Lexkesveer. Dagenlang had de wagen opgepakt 

staan wachten op de dooi. Toen die eindelijk inviel, begon  

 

Figuur 1 Het gezin van Geurt Middendorp. Teunisje, Vrouw M., Geurt,  Ot laatste in rij: Dries 

de lange tocht naar t land van herkomst. Vader en moeder Middendorp waren immers opgegroeid in 

Uddel. In Harskamp, in Ede, werd de koffie gedronken bij een oom en toen men eindelijk Boeschoten 

bereikte had buurvrouw Trui een paar stoelen op de heerd gezet. Door de open geut deur zag men 

de kerktoren van Voorthuizen. 

 

De boerderij was in slechte staat en moest verbouwd en verbeterd worden. De tuin was hoog en 

droog waardoor er niets zou kunnen groeien. Daarom werd de tuin gezonken tot op 1 niveau van de 

boerderij, ook het terrein waar nu de villa staat, en waar de boomgaard kwam werd gezonken, men 



overwoog zelfs om de boerderij daar maar op te bouwen. Dat dat niet is gebeurd, is voornamelijk te 

danken aan de mooie oude kelder. Het stuifzand uit de Kootwijkse kant had de vruchtbaarder grond 

overstoven. Bij het vergraven ontstond de brede wal achter de tuin. 

Tijdens de verbouwing kon de familie wel slapen in de achterste schaapskooi. Paard en koe 

gescheiden van de mensen achterin. De kribben van de 10 kinderen voor links, vader en moeder 

rechts. Een kleine baby nog aan de borst. Geen wonder dat moeder moeilijk kon wennen.Zo was het 

in Boeschoten toen wij er in 1901 in januari onze intrede deden. 

Linksboven de schaapskooi van Groot Boeschoten voordat er bomen werden geplant. 

Rechtsboven vermoedelijk de Harderwijker karweg. Beide foto’s door L.Schimmel (laten L. Baanders) 

in 1908 genomen 

 

Figuur 2 De schaapskooi van Groot 
Boeschoten in 1908 door Lien Schimmel. 



 

 

Figuur 5 Uitzicht van de villa naar het oosten. De jonge door de staat 
geplante dennen zijn later vervangen door lariks. 

Naar alle kanten was het uitzicht leeg en vrij. Vanaf de ronde tafel midden op de heerd, zag men over 

de open geutdeur de kerk van Voorthuizen. In het westen zag men vanaf het erf de peppels bomen 

(Volgens Dries Middendorp). 

Op de onderste foto ziet men de 5 grafheuvels van Bergsham, waar toendertijd het karrespoor links 

om heen leidde als men naar Garderen ging en de rechte fietspaden t landschap nog niet ontsierden. 

In de horizon de bomen van Oud Millingen. 

 

 

Figuur 6 De grafheuvels van de Bergsham rond 1910 voor de bosaanplant. 

 

Aan de voorgevel van de boerderij werd een kamer aangebouwd waar vader bed, tafel bureau en 

eenvoudigst huishoudelijke gerei liet aanbrengen. Hij kwam hier 1x in de 14 dagen om de zaken te 

regelen. 

 

Hij liet er lindebomen vóór planten op de foto boven ziet men die reeds heel dun, met het latwerk 

om het tegen aan te leiden. Vader staat hier voor de kamer. Links van hem Geurt (?) rechts misschien 

Tante Els? 

Figuur 4 rond 1910. 



Foto midden ziet men dat wat me voortuin is, toen moestuin. Voordat de stuifzanden werden 

vastgelegd door de dennen aanplant v. d. staat, stoof Boeschoten regelmatig onder. Vader liet dit 

onder gestoven gedeelte afgraven, waardoor de vruchtbaarder (*humeus - grond voor een moestuin 

vrijkwam. Het (* afgegraven) zand vormde de brede wal voor de oude eiken. 

In onze (* vroegste)  jongste herinneringen leeft nog het stuifzand dat Boeschoten teisterde. Cor en 

Wim hielpen mee met de ezel-trekkar om wallen als bescherming voor het bouwland op te werpen 

tegen ’t oosten (kootwijkerzanden)i1. 

Foto onder. Later verhuisde de moestuin achter ’t bakhuis en werd vóór het huis een siertuin 

aangelegd met bukspalm haag. Kijk naar de oude pereboom voor de geut die sneuvelde in 1943 en 

die geplant was op de afvalput waar Diderik  zulke tastbare oude scherven in op groef uit de 16de 

eeuw. 

 

Voorgevel boerderij met bakhuis in de zomer  en winter. Op onderste foto’s ziet men de achtergevel 

v.d. boerderij en men ziet voor ’t eerst d villa die in 1920 of 1921 gebouwd werd, kort na Joan’s 

geboorte door van Ee uit Voorthuizen. 

 

 

Vanuit de aangebouwde kamers met Joan als baby in een wasmand hadden we ’t uitzicht op de 

vorderingen van de bouw. De paar Pinksterdagen dat ’t werk stil lag waren onverdraaglijk. Voor ons 

eigen genoegen had Herman huisje en plattegronden getekend, toen we in de kamer zaten en 

                                                           
1 Dit is vermoedelijk de wal die aan de zuidoost kant van de akkers ligt. Deze begint aan de noordzijde van de 
Hoge Boeschoterweg ter hoogte van de schaapskooi van Groot Boeschoten en maakt in de zuidoosthoek in het 
tegenwoordige bos een haakse hoek naar het noorden.  
 



grootvader in Afrika was. Groot was onze vreugde toen hij bij zijn thuiskomst te kennen gaf een 

huisje in Boeschoten te willen bouwen. Wij lieten hem 2 plannen zien: 1 op de plaats waar nu het 

toverhuis staat, maar hoop op palen met ruimte er onder, met ’t uitzicht over ’t land. 2. De 

tegenwoordige villa. Grootvader koos het laatste omdat hij ’t gezelliger vond wat dichter bij de 

boerderij te zitten. Het plan werd met hulp van oom Cor verder uitgewerkt. 

 

Foto links onder werd door Ivo Nachenius gemaakt vanuit de weide achter de villa.  

Vóór de verbouwing v.d. boerderij in 1951 was de deelvloer in ’t pleintje voor de deel gemaakt van 

‘straatbrokken’, stenen die overgebleven waren en afgekeurd aan Napoleons weg naar Apeldoorn. 

De vloeren van zand en leem in Koudhoorn werden ook vervangen door deze straatbrokken. 

Eigenlijk was Boeschoten Boeschoten niet meer toen de drie monumentale hooibergen werden 

gesloopt. De hooibergen die de beslotenheid van het erf verzekerden en die hun zware schaduwen 

wierpen op maanlichtnachten. 



 

 

De toestand van de hooibergen was slecht, het werk van verhogen of verlagen van kap, 

levensgevaarlijk en tijdrovend. Ik zag ze eens boven in de berg werken in gure winterse wind 

gedurende meer dan twee uur met ’t resultaat dat de kap 2 gaten was verlaagd. Reparatie van 

hooibergen met automatische draai inrichting was te kostbaar en na rijp beraad werd tot een nieuwe 

veldschuur besloten (1951 (±). Als herinnering aan de oude toestand werd het tweeroeiige bergje 

behouden. 

 



 

Diderik en H.G. halen Dr Frits Aron per tandem uit Stroe. Dr. Aron was een Joodse Duitse oorlogs 

emigrant  hij was oogarts en wilde zijn Hollandse examen halen. Hij woonde boven ons op de 

Apollolaan. 

Het erf voordat de hooibergen afgebroken waren (met andere zwarte inkt geschreven) 

 

Op deze bladzijde ziet men dat het erf in het noorden werd afgesloten door de lange lage loods en het 

koetshuis dat in 1951 werden afgebroken. 

In de eerste jaren werd het koetshuis verblijfruimte gedurende de grote vakantie, door er dan van 

planken een vloer in te leggen en 2 schotten in aan te brengen, zodat 2 slaapkamers en een gangetje 

ontstonden. Cor en Wim in de ene, tante … in de andere. De hond Jack in de gang. De zwaluwen in en 

uit vliegend. En o! de vliegen als ik in de warme zomerse dagen ’s middags naar bed moest en niet 

kon slapen. En D! de stoute Con en Wim die zomaar een plas dezen onder de kier van de grote 

gesloten deuren naar ’t erf toe, toen vader daar juist passeerde …… 

Op de onderste foto staat H.G. met Harald Domela Nieuwenhuys voor de loods. 

Bovenste foto fijnsparren die er armelijker uitzagen dan de foto doen vermoeden stonden langs de 

toegangsweg naar het erf. De oorspronkelijke wal die het terrein voor de hut van de weg scheidde 

was geslecht nadat de fijnsparren waren gekapt, liet ik als 1e daad van mijn beheer, weer een wal 

opwerpen. De heer Perk schudde z’n hoofd en kreeg geen gelijk dat de beplanting het daarop nooit 

zou doen. 



Dat de paarden nu de schors van de goed groeiende eiken afvreten was  zo een andere en diep 

treurige zaak.  

In 

de schaapskooi, die voor menig doel te laag was nadat de schapen hier geen bestaansmogelijkheid 

meer hadden, werd een verhoogde zijingang gemaakt en bood toen ruimte voor vele varkens en voor 

de stier, die men veelal over de deur zag uitkijken (2de foto). De stier van Boeschoten was in de hele 

buurt gerenommeerd, had klandizie vooral uit Koudhoorn. De verlaagde bodem van de schaapskooi is 

steeds een probleem. In de tijd van de schapen had de schaapsmest vermengd met de heideplaggen 

de gelegenheid om gedurende de winter te groeien tot algemeen niveau. In ’t voorjaar werd de mest 

met de tweewielige kar over ’t land gebracht. 

Er was toen nog geen kunstmest. 2000 karvrachten! 1 kar 60 hoopjes van 5 plaggen. De schapen zijn 

verdwenen met de intrede van de kunstmest, de gemeenschappelijke heide waar de schapen 

graasden werd later verdeeld. De boeren hadden geen belangstelling voor de stukjes heide die ze te 

beurt vielen en verkochten die voor een appel en een ei. Als ik ’t goed herinner voor fl 100 de H.A. En 

zo kon mijn vader voor weinig geld voor Cor, Wim en Zus een heide terrein van elk 25 H.A. kopen. De 

unieke grafheuvels op ’t hoogste punt Bergsham werden niet beplant, om ’t weide uitzicht te 

bewaren. Tussen Bergsham en Boeschoten was Wim’s stuk dat grootvader tijdens Wims afwezigheid 

in Z. Afrka met ….. beplant en verzorgd heeft. Mijn stuk is interessant om ’t zogenaamde. Gat van Zus 

een mooie gelijkmatig diepe kuil. Overblijfsel ijstijd? Zo als Solsegat of leemwinning voor 

huttenbouw? In Ouwendorp is een gat waar de leem voor de Gardense Kerk was gewonnen zegt men 

of misschien voor een praehistorisch of germaans ritueel. ’t Gat is zo zuiver rond. 

In 1920 wordt de villa gebouwd en verplaatst het leven zich daar heen (verhaal daarover op blz. 6) 



De interieur foto’s zijn van na de oorlog genomen door Jaap Herder, … die hier in de nazomer een 

vac. Doorbracht. Het …. Boven langs de muren is witgekalkt, de platbuiskachel die men zo mooi in 

Joan’s album ziet, heeft plaats gemaakt voor ’t gangbare kacheltje, van na de oorlog waar men ook 

op kan koken en pannenkoeken bakken en oliebollen met oudjaar. 

Door de open deur van ’t kantoortje ziet men de door Perk gemaakte bedrijfskaart hangen2, waar ik 

zoveel nut en plezier van heb gehad en nog heb en voor vele doeleinden heb vermenigvuldigd. Ook 

ziet men boven ’t plint tegen de zijmuur de mooi bewerkte boeren wagen lat Op de schoorsteenrand 

oude wedgewood bordjes en links antieke groene glaasjes. De witte en paarse tegels achter de 

kachel zijn antiek.  Daarop boeren vuurgerijrekje, waar meer bij hoort dan hier op de foto 

De villa dient reeds 4 generaties 

Boven mevr Herich en ik met G.G. Jacob Herich aan de broodmaaltijd vóór de oorlog 1936 

 

                                                           
2 Deze hangt er nog steeds, maar is erg verbleekt. 



Midden thee-uurtje op ’t gras. We kijken allemaal gespannen hoe Jan Diderik de suiker in de kopjes 

doet ±1952 

 

Onder: Tijdens Willemien’s vakantie is grootmoeder met mij in Boeschoten. Willemien vertrouwde 

dat maar half en om haar te choqueren fotografeerde ik grootmoeder met bezem en natte lappen en 

schortje voor! 1960 

Deze foto’s zijn genomen door mevrouw van Giffen na de oorlog ±1950 samen met die van de 

volgende bladzijden. 

 

Deze foto’s geven een samenvattend beeld van de toestand op het erf voor de grote veranderingen 

in 1951. 

 

Toen grootvader Boeschoten kocht was het zijn bedoeling met hulp van de Heidemij de heide te 

ontginnen en dennen te plaatsen. 



 

 

Voor de boerderij wilde hij een zetboer die grootvaders plannen ten uitvoer zou brengen. Hij wilde 

als eerste hier kunstmest gebruiken, lupine groenbemesting toepassen en natuurlijk wisselbouw. Er 

is een keurige map waar op gekleurde kaarten de plannen en gewassen in kleur zijn gebracht. Tijdens 

Ot’s verblijf als boer hier ging hij ertoe over de boerderij te verpachten en de boer vrij initiatief te 

laten. 

Hiernaast boven de eerste boer en zijn vrouw Geurt van Middendorp en vrouw Middendorp. Hij 

stierf in 1906 aan longontsteking in een ijzeren bed op de koude heerd. Ze hadden 13 kinderen 

waarvan de laatste een tweeling. Kees MIddendorp. (* (niet van de tweeling)) (tegenover Konrad) is 

er een van. 

 



De oudste zoon Ot volgde hem op Getrouwd met Heintje van de wagenmaker in Garderen -> foto 

onder. Hij wilde echter niet boer blijven en vertrok naar Wolfheze 1913.Om later toch boer te 

worden. De geschiedenis van de 13 kinderen voert te ver. Van belang voor ons was de kleermaker 

Dries die zijn oude dag samen met zijn vrouw Aal in de heet  doorbracht van 19 en die mij die jaren 

hulp en opbeuring is geweest. O. wat mist ik ze toen ze voor de laatste levensjaren in Voorthuizen 

woonden. Door Dries zijn accurate geheugen ben ik veel aan de weet gekomen. 

 

 

De boer die Ot Middendorp opvolgde was: Melis Schimmel die in 1914 uit Scherpenzeel kwam met 

zijn jonge vrouw Evertje Hazeleger. Hij was aanbevolen door notaris Dinges in Lunteren en kwam in 

Bennekom op zicht. Evertje Schimmel, moetje noemden wij haar. Deze foto werd kort voor haar 

dood genomen zij zit hier met een baby op schoot, waar ze naar kijkt. 

Melis werd in 1953 opgevolgd door zijn jongste zoon Arie die toen trouwde met Riet Goedschalk uit 

Speulde. Ari Schimmel met Riet en reeds de 4 kinderen. 

 

Van deze kaartjes is er een mapje vol voor een nieuw bouw maakte vaders het plan en kleurde de 

kaartjes in al naar wat er verbouwd moest worden. Men ziet dat er toen een weg midden door het 

bouwland liep. Waar nu de grote weide is links van de tegenwoordige weg. 

Op het laatst hiernaast ziet men dat er op Boeschoten  In het voorjaar en najaar spurie werd 

verbouwd. Korte tijd heeft grootvader Boeschoten zelf beheerd. Deze kaartjes laten zien hoe hij dit 

zelf heeft gedaan. Hij kwam tot het inzicht dat een boer beter boert wanneer hij dit in zijn eigen 

voordeel doet en daarom ging hij er toe over Ot Middendorp eerst een deel van ’t bouwland te 

verhuren tot hij de gehele boerderij verpachtte. 

Dries vertelt 13 aug ‘69  

Toen Dries ouders hier in maart 1901 vanuit Heteren (Betuwe) aan kwamen zag je door de open 

geutdeur de toren van Voorthuizen. 



 

Op de grens naar Heimen was bij ’t hekje een aarden oven, waar beide partijen in konden bakken. Als 

’t brood erin was werd de oven afgesloten met graszoden. In zo’n oven bakt Grietje (*tot haar dood) 

op Koudhoorn (tot na 1945) deze nog (foto). Vrouw Midddendorp bakte in de oven van ’t bakhuus, 

die hersteld werd en dan met deeg dichtgeplakt. De familie woonde de eerste maanden in ’t 

achterste hok. Er waren daarom eerst alleen maar schapen in de schaapskooi op ’t erf. In ’t achterste 

hok werden achterin de koe en het paard gestald. Vóór in is het in tweeën gedeelde, links een rij 

kribben voor de 10 kinderen, rechts voor t echtpaar. De boerderij werd verbeterd.  De muur van “t 

lange eind” (de paarden stonden aan de overkant in een dichte stal) dan bleef er minder ruimte over 

en dat was dan ’t korte eind. Deze viel in elkaar toen er tegen gestoten werd. Die werd verbeterd en 

wat verhoogd bij de geut die een nieuwe lagere deur kreeg. In 1951 werd ook die weer vervangen 

omdat die te laag was!  De steentjes van de deelvloer en voor de deel buiten en van de zijmuur  

waren “straatbrokken” dat waren de steentjes die overbleven en afgekeurd waren aan de Rijksweg 

naar Apeldoorn. Je haalde ze weg of gaf een fooitje. In Koudhoorn werden de lemen en de 

zandvloeren ook vervangen door deze straatsteentjes. De vloer van de heerd was geplaveid met 

rode-blauwe plavuizen, zoals nu bij ons op de stoep. 

Er was eerst een vuur op de grond, de vuurplaat. Groot glad en mooi gepoetst (vroeger), ligt nu als 

deksel op de gierkelder. Door Diderik gered in 1969. Men stookte heideturf eerst rondom 

haardplaggen, dan bouwde men een vuur met wat stobbetjes erbij. Het lag laag en kon ‘s ochtens 

Weer opgerakeld worden met behulp van de blaaspijp. Uit Heteren werd de platbuiskachel 

meegebracht die hier al spoedig het vuur verving. Men stookte die met steenkolen en nat gekoekt 

gruis. 

De heide had drie bestemmingen 

Gezicht met de zeis voor voer en voor vlecht werk. Gezicht met de plaggen zichter, een zwaar 

platijzer van ±40 x 46 met een ronde stang met 2 handvaten (tekening van een ruit) Je sloeg daar 

hard mee onder de plag door. Dit werd gebruikt in de stallen en in schaapskooi. Ligt Boeschoten in 

zo’n kuil omdat er aldaar maar plaggen op ’t land kwam vraagt Dries zich af. In de  tweewielige 

stortkar konden 60 hoopjes van 5 plaggen. Dit werd vaak gedaan door dagloners die 1 stuiver 

ontvingen voor 1 kar. De heide voor de turf vond men niet op Bergsham maar aan de overzijde van 

de straat, waar het veniger en natter was, - dus vaak in de slenken. Dit werd met de schop gestoken 

en later met de plaggen zicht losgemaakt (tekening van raster van 3 x 5). 



De wanden van de kooischotten waren gevlochten van eikentakken met ’t loof er nog aan (soepeler) 

tussen palen op ± ½ ms afstand. ’t Dak leek op een gestreepte ezel om beurten stro en heide omdat 

men van ’t stro niet genoeg had. 

Er was op Boeschoten een derde schaapskooi op ’t binnenvelde3 

*Er zijn oude mannen die zich herinneren als jongen van 13 j 2000 van die karvrachten uit de kooi op 

’t land te hebben gereden.4 

Gisteren bij Dries bijzonderheden gehoord over ouders en  … in Boeschoten. Zijn vader Geurt van 

Middendorp was bij de Knuttel op de Harskamp werkzaam. Hij verliet de Harskamp en vertrok naar 

Heteren in de Betuwe – was daar petroleum boer en lantaarnopsteker. 

Grootvader werd opmerkzaam gemaakt op Boeschoten en op Geurt door de Heer Knuttel die enige 

tijd later failliet ging op Harskamp. De Middendorps waren beide Veluwnaren hadden steeds een 

hard leven gehad. Vrouw Middendorp vertelde hem hoe ze dagelijks op ’t land had moeten werken, 

één kind aan de borst, één kind op komst en alleen roggebrood en aardappelen en zo wat geen vet, 

aardappelpap smeerde men op ’t brood.5 

Ze kwamen eind Februari 1901 (* en dan geen stookgelegenheid!), woonden eerst 3 of 4 maanden in 

achterste hok dat verdeeld was zodat achterin de koe en het paard stonden en voor in, in de 

linkerhelft de kribben voor de 10 kinderen, in de rechterhelft de ouders. In 1903 kreeg Geurt een 

hartspier ontsteking bleef daarna uiterst zwak en kon geen lichamelijk werk aan. In 1906 is hij 

overleden aan longontsteking. Dr oom Adri …… heeft hem in 1903 bekeken, de dokter in Voorthuizen 

was gepikeerd en wilde hem dr. Adri niet ontvangen. De eerste tijd na Geurts dood bestierde vrouw 

Middendorp  het geheel maar toen Ot moest trouwen en eerst op Koudhoorn in de kamer woonde, 

heeft vrouw Middendorp geruild en is met haar kinderen op de kamer gaan wonen (dat viel niet mee 

met al die kinderen) en is Ot met zijn niet al te aangename Heintje op de boerderij gekomen.   

 

 

                                                           
3 Volgens de kaart uit 1932 stond er nog een schaapskooi met drinkbak langs de weg naar Koudhoorn, net 
binnen de buitenste wal. Deze staat verder nergens vermeld. Bovendien werd de schaapskudde kort na 1900 
opgeheven. 
4 Het is de vraag of dit geen karvrachten heide betreft. Eerder werd berekend dat de potstal ca 55 vrachten van 
2 m3 mest opleverde. Dit lijkt niet in overeenstemming met de genoemde 2000 vrachten. https://www.peter-
schut.nl/uncategorized/gemeente-barneveld/de-schaapskooien-van-boeschoten/#more-649 
5 Het woord ‘men’is toegevoegd. Onduidelijk of dit bedoeld is. 



Zolang vrouw Middendorp er woonde was het gezellig en kwam ik vaak aan de ronde tafel zitten om 

“slinger om de snoet”  mee te eten (soüreandijvie met aardappelen) of ik kreeg beschuit met boter 

(die knarste van ’t zout) met suiker. Dat ik over de vloer kwam in Heintjes tijd herinner ik mij 

nauwelijks. Nadat Geurt dood was , leefde vrouw Middendorp in diepe depressie, na maanden 

hadden de kinderen elkaar aangestoten want : “moeders had weer gelachen”.  Allen leefde hutje 

mutje door elkaar. Bedstee – ledikant en ook bedden op de hilde, waar ook de schaapherder van 

moud – zaterdags sliep. 

Ik speelde veel met de meisjes in de zandkuil en de hooibergen – zand, zon, blauwklokje. Marie en Jo,  

de oudste Teunisje speelde niet, werkte de hele dag. Een keer in de 14 dagen werd er brood 

gebakken, klein rog en roggebrood. De oven in ’t bakhuis was verbeterd bij ’t bakken werd de deur 

dicht gemaakt met deeg. 

Op de grens van Klein en Groot Boeschoten was een aarden bakoven voor gemeenschappelijk 

gebruik die als de broden erin waren dicht werd gemaakt met graszoden. Zoiets als de oven bij Griet 

(zie foto)  

Dries dacht niet dat zijn moeder deze nog had gebruikt. Hij lag in een diepte, Dries vraagt zich af of 

hier misschien vroeger put is geweest. Ook gemeenschappelijk? 

Vrouw Middendorp vertrok naar ’t huisje in de Maat het typisch boerenstulpje met jeneverbes bij de 

deur (laatste regel is niet meer leesbaar) toen dat vrij kwam. Zij woonde er met zoon Bart totdat ze 

hertrouwde met van Getteren ze had het toen goed . Ze had een geit op stal. Ze was diep gebogen, 

met ’t hoofd recht vooruit in de kop over de rug, het scherp gesneden profiel, de blauwe ogen. Het 

gezicht was te goed, anders was het het plaatje voor de heks uit Hans – Grietje geweest. Toen van 

Getteren dood was, en Dries in Voorthuizen was komen wonen is ze bij Dries op de kamer gestorven. 

Dries en zijn vrouw Aal, de goedheid, de gulheid, de humor en de wijsheid zelve, maar wat heeft hij 

in zijn kleermakers loopbaan een armoede en uitbuiting gekend.  “Dries je bent geen financieel 

genie”placht grootvader tegen hem te zeggen. En dit herhaalt hij gaarne en volmondig ondanks 

allerlei kwalen – lichamelijk zwak is hij nog steeds geen oud mannetje. Er straalt nog te veel geest en 

humor naar buiten. Zijn geheugen is perfect en tot in details precies. Wat in tegenstelling met die 

rouw broer Kees, die nog meer van aarde gemaakt lijkt dan de aarde zelf. Van hem de graag 

geciteerde kreet van toen hij als 3 jarig jongetje in het blok hemd stond te plassen uit de geutdeur : 

“lete lemie” wat betekende “lelijke ….., lelijke mietes” (omdat ze keek) 

Geurt is niet door de lijkdeur naar buiten gedragen, maar over de deel. De lijkdeur is verdwenen toen 

Schimmel kwam. 

 

18 aug 69 

 

Nieuwe verhalen van Dries 

 

De oude Jan waar vader Boeschoten van kocht was toen zo oud en zo ver heen dat alles in een 

toestand van verval verkeerde. De schapen had hij al aan de kant gedaan. De hooibergen lagen in 

elkaar, het oude paard kon nauwelijks op zijn benen staan. Vóór Jan vertrok was als erfhuus en dat 

trok zoals gewoonlijk veel volk. Bij die gelegenheid zag Geurt Middendorp Boeschoten voor het eerst. 



Dries was erbij toen hij thuis in Heteren verslag uit bracht. Er was niet veel geweest dat voor 

overname in aanmerking kwam. De oude haardplaat was vergeten te veilen, na afloop kon Geurt 

hem voor fl. 1,-- kopen. En nu dekt deze haardplaats de gierput – wie wilde hem nog langer poetsen. 

Door Diderik gered in 1969. Tijdens de verkoping hadden de mensen op de hild gezeten, de benen 

bungelend omlaag zoals ik het ook mee maakt bij erfhuus Heimen. Maar de hild was zo slecht dat ze 

bij het paard in tuimelden. “Was het paard toen niet wild geworden?” ”Nee het paard was blij dat hij 

er lag” zei vader Geurt, zó oud was het. Vader kocht meteen weer schapen. Geurt vroeg aan Albert 

die met hem op Harskamp was geweest of hij hier schaeper wilde worden. Na 14 d. bedenktijd nam 

hij het aan (Albert Westeneng) 

Hoe sliep men op Boeschoten? 

Vader en moeder in de bedstee op de heerd. Daar tegenover met de achterzijde, waar later borden 

in provisiekast kwam, nog 1 bedstee.  Op de achterwand hingen toen rekken voor de borden en 

schalen voor dagelijks gebruik. Later werd de achterwand van de bedstee, kastdeuren voor de kast  

gemaakt  …Nu bij Riet is ook dit verdwenen en timmerde Arie een glazen kast aan kinderen einde 

Geurt. Op de Hild sliepen 3 of 4 kinderen. Twee ledikanten in de lengte achter elkaar voor 2 x 2 

kinderen onder ’t schuine dak. Albert de schaapsherder dwars daarachter, met voeteneind onder 

schuindak. In de kamer achter de heerd sliep de rest van de kinderschaar. 

Wat at men op Boeschoten? 

Om 4 uur ’s ochtends stond men op en ging naar ’t land. Om 8 uur waren de pannenkoeken klaar. De 

vrouw had dan een uur gebakken boven ’t vuur in ’t bakhuus. 

De pannenkoeken waren gemaakt van het eigen boekweid meel en de eigen karnemelk (met wat 

water). Men kreeg 2 pannenkoeken, een met spek en een ‘guste’(………………………….). Zo bakte de 

vrouw om en om met en zonder spek. Had men nog honger dan at men nog pap (karnemelk met 

roggemeel) met een snee roggebrood. 1x in ’t jaar at men pannenkoek met eigen honing. De goede 

honing ging naar mijnheer de donkere met broed at men zelf. Men kocht niet meer dan een half 

pond suiker in de week, voor andere gelegenheden, als er visite kwam , op het brood . 

Om 8 uur schonk men ook koffie. Om 10 uur ging er koffie naar ’t land en een snee klein rog. ’t 

Dagelijkse brood, dat 1x in de week gebakken werd van eigen rogge met wat gekocht tarwemeel 

erdoor.Om 12 uur ging men naar huis om “muis” te eten. Heel veel aardappels, zure kool, boontjes in 

’t zout, slinger om de snoet, dat was stamppot met rouw gesneden andijvie. Steeds met een stukje 

spek en speksaus. Na deze maaltijd ging men een klein uurtje slapen. Als men wakker was kreeg men 

weer koffie en kwam langzaam bij.Dan werkte men tot 5 uur en kreeg 2 sneden brood, eventueel 

met roggebrood. De resten koffie werden dan bij elkaar gegoten – lekker was die niet meer. “t lijkt 

wel water uit de kolk” had Dries zijn zusje eens gezegd.Dan werkte men weer tot 9 uur. Die laatste 

schoft viel zwaar en lang. Dan at men nog een bord karnemelkse  boekweitpap met roggebrood en 

men kon naar bed. 

De buren kwamen altijd helpen kool snijden voor zuurkool. Hier was dat Heimen, niet Trui. Na het 

snijden kreeg men als traktatie aardappels met koolsla. Dries was er dol op, maar toen zijn vrouw het 

nog eens in latere jaren voor hem thuis maakte, smaakte het niet meer.Na ’t schaapscheren at men 

wel of zoute vis stokvisch met rijstebrei.In ’t voorjaar kocht men van de Hardewijkse vissers die in 

bellekarren langs de Arnhemse. Karweg trokken emmers vol groene haring. Een “tal” haring is 200 

haring (*“200 voor een kwartje” zegt Trui). Die werden gerookt in de schoorsteen van ’t bakhuis 

gehangen. 



’t Bakhuis was zò: 

De oven was steeds tegen over. de deur. Als die open was, kon je handiger manoeuvreren, daarnaast 

rechts het gemetselde fornuis (varkensvoer etc.). Voor de oven, tussen deur en oven ’t open vuur 

Wanneer de oven klaar gestookt was, kon je ’t vuur zo op de vuurplaats kwijt. De oven werd namelijk 

met takkenbossen gestookt, de as  werd eruit gehaald vóór de broden er in gingen. De deur dicht 

gemaakt met deeg. Op open vuur gebeurde alles, water koken, pannekoeken bakken, muis koken. ’t 

Hangijzer voor de koekenpan. De plattebuis kachel uit Heteren stond op de heerd. 

Voor ’t schapenscheren gingen de schapen eerst naar ’t Uddelermeer om gewassen te worden. Dit 

deden de schapenwassers die stonden dan met hoge waterlaarzen in ’t meer. Die schapen werden 

krachtig met de hand gewassen zonder wasmiddel. 

Als ze schoon waren moest de schaapskooi gestrooid zijn met schoon wit zand. Soms werden ze na 2 

of 3 dagen geschoren, dan zat er nog te veel water in. Men hoopte dan op een beter gewicht, maar 

beter was ’t na 14 dagen. Hiervoor kwamen schaapscheerders. Albert scheerde mee. Scheren is niet 

zo makkelijk, men kan er licht “in” knippen. Eén schaap duurde stellig wel ¾ uur. Elke boer had een 

zandgat nodig.6 

De schapen waren al weg toen Geurt stierf. Ze zijn hier dus nog 4 of 5 jaar geweest. Albert ging van 

naar Mossel of naar Reemst. Dries vermoedt dat hier ± 200 schapen waren. 

Wat geheel nieuw voor mij was, is dat Dries heel positief wist dat bij de buren 2 schaapskooien naast 

elkaar hebben gestaan.7 Het is heel goed mogelijk dat we dat niet zien op Arnolds’ foto omdat ze zo 

ver van elkaar stonden dat er een schapendrift tussen liep. Daar tegen over op het hoekje van de 

weg het hooischot 

Wat onze mooie laan werd, was eerder een heideweggetje. 

Er was op Boeschoten niet meer grasland dan de voorste helft van de steenakker. Verder gras in de 

maat. Spurrie was belangrijk als koeievoer. Het werd gelijk met rogge gezaaid, als de rogge er af was 

groeide het snel en werd het opgevoerd.  Vóór 20 aug als de knollen er in moesten. (* is niet waar. 

Spurrie na koren, spurrie of knollen, lupine werd gelijk met rogge gezaaid). 

De fam. Middendorp had recht op de melk van 1 koe en hadden daardoor karnemelk en boter. Maar 

als de koe droog moest  staan en een kalf had werd het moeilijk. Daarom werd een 2de koe 

aangeschaft. De melk werd bewaard in een tappot d.i. een pot met een tuit onder ’t niveau van de 

room, dan dronk men taptemelk 

Vader had ’t bouwland verdeeld in stukken van 1 hectare. Een weg liep er door heen. Zie kaart op 

elke hoek een grote veldkei. Schimmel vond het voordeliger er een geheel van te maken. 

Vrouw Middendorp droeg een zwarte kap dat is ondermutsje met daarover een witte haak muts met 

strook. Voor de zondag was er een muts met kanten strook geplooid. Zie foto waar 2 aan de rond 

tafel bij de plattebuis kachel zitten. 

                                                           
6 Zowel bij Klein alsook Bij Groot Boeschoten zijn naast de schaapskooien de resten van deze 
zandwinningskuilen te zien. 
7 Dit wordt bevestigd door de negentiende eeuwse kaarten. 



Nog lange jaren zwierf er een schaapherder 

met zijn kudde door ’t land, hij had huis noch 

haard. Sliep ’s nachts tussen de dieren. 

Passeerde hij dorp of stadje, dan hield het 

verkeer stil. Ook door Boeschoten passeerde 

hij. Eens toen hij op Bergsham pauseerde 

ben ik bij hem gaan zitten. Je kon goed zien 

dat kip noch kraai voor hem zorgde. Helaas 

is een keer Melis driftbui op hem 

losgebarsten zodat je het tot Enny’s hoeve 

kon horen. Heeft Melis geslagen? Is er een 

zaak voor het Kanton van gekomen? Ik was 

niet in ’t land en wilde later niet vragen. 

Jammer. Maar schapen eten wilde jonge 

boompjes af en welkome gasten waren ze 

daarom niet. Maar toch deze herder Mouw 

was uniek en ik vond ’t een eer dat hij 

Boeschoten bezocht. 

Krantenartikel: 

Schaapherder Jacob Mouw overleden. Juni 

1969 Elspeet. De vele gasten die vorig jaar 

de oude schaapherder Jacob Mouw met zijn 

kudde aan de Uddelerweg, waar hij regelmatig rondzwierf, een bezoek brachten, zullen hem deze 

zomer niet meer aantreffen. Een paar dagen geleden overleed de alom in het land bekende herder 

nog vrij onverwacht in het Boerhaave-ziekenhuis te Harderwijk. Met hem is weer één van de nog 

weinige schaapherders heengegaan. De herder die de leeftijd van 72 jaar bereikte, is steeds 

ongehuwd geweest en heeft in vele plaatsen in het land met zijn kudde gezworven. Mouw stamde 

uit een oud schaapherdersgeslacht en begon al op 12- jarige leeftijd in loondienst bij de fam. Mouw 

aan de Nunspeterweg met een grote kudde schapen de heide op te trekken. Zijn hele verdere leven 

heeft hij geen ander beroep uitgeoefend en het vak was hem zo eigen en dierbaar, dat hij pas een 

paar weken geleden, hoewel zijn gezondheidstoestand toen al heel slechts moet zijn geweest, zijn 

ongeveer 50 schapen van de hand heeft gedaan. 

Wat las men op Boeschoten? 

’s avonds was er niet anders dan een petroleumlamp met een klein brandertje. De almanak was ’t 

meest gebruikelijke boek naast de Bijbel en een of meer boeken met preken. In Trui’s familie vond 

men Vader Cats, dat was niet ongewoon. Maar vrouw Middendorp kocht eens een mooi gebonden 

exemplaar van de Negerhut van Oom Tom. Dries dacht wel door de invloed van mevr. Knuttel die bij 

’t Leger des Heils hoorde en de kinderen Zondags uit de Bijbel vertelde. Dries zei dat die middagen 

een grote indruk op hem hebben gemaakt. Mevr Knuttel was een lief mens. Hij leerde meer dan  op 

de Christelijke School. Aan ‘t einde knielden allen in een kring. Mevr. Knuttel zei dan: “Nu is God ons 

Jezus ook bij ons, maar als je kijkt zie hem niet. Dries kon dan niet laten toch even door de kiertjes 

van zijn ogen te kijken! 

Dries: Geurt zei “Je kunt een boer beter helpen opvreten dan op bouwen”Opbouwen en afbouwen 

betekende dat je als boer omhoog ging of omlaag zoals de oude Jan volkomen afgebouwd was toen 

vader Boeschoten kocht.Die vreet zijn eigen op. ’t Gaat hem slecht als boer. 



Maandag 7 september 1970 ben ik naar Dries gegaan om te vragen of hij wat nader zou weten te 

vertellen omtrent de letters en de naam die gegroefd zijn in de achterste schaapskooi, ook of hij wist 

wat de betekenis is van 2 schaapskooien, en ook of hij kan vertellen waar zijn moeder de scherven 

gooide. 

Zoals gewoonlijk ontwikkelde zich een heel gesprek waarin het tijdsbeeld weer eens duidelijk naar 

voren kwam. Over de letters bij het 1e jaartal E. … 1875 kon hij niets zeggen.Naar aanleiding van de 

naam Johannes Heimgartner 1896 vertelde Dries. 

Dat de familie Heimgartner in Stroe woonde, er waren er zo veel, een mierennest gelijk. Toen hij 

Johhannes. Heimgartner. kende werkte die bij Staatsbosbeheer. Hij was ouder dan Dries en het was 

heel wel mogelijk dat hij eerder als schaapherder op Boeschoten. was geweest, want met 12 jaar kon 

men reeds de schapenhoeden. Toen de familie van  Dries in 1901 op Boeschoten kwam had Heimen 

een schaapherdertje van 12 jaar, zijn zusje dat wat ouder was werkte als meid bij Trui (dus op Groot 

Boeschoten) bij de van Surksums. Dat die twee het daar niet best hadden was wel zeker. 

Zowel op Groot Boeschoten als op KleinBoeschoten. waren 2 schaapskooien - en hooischot. 2 

schaapskooien was essentieel “want de enters mochten niet drachtig worden” Na de zomer gingen 

de ooilammeren en de ramlammeren in een aparte kooi. Dit waren dan onderdhand de enters die 

waarschijnlijk. het volgend seizoen gedekt moesten worden. Ook de hamels moesten apart worden 

gehouden (gecastreerde rammen). Het loonde niet die een jaar of 6 aan te houden, zoals de rammen 

(en schapen?). Zij werden zodra ze zwaar genoeg waren naar de slager gebracht. 

Geurt bracht de wol naar de wolmarkt in Veenendaal. Dries sprak voortdurend van “de joden uit 

Veenendaal”.De joden in Veenendaal hadden wel gemerkt dat de wol van betere kwaliteit werd toen 

Geurt met de wol kwam en niet de oude Jan. Want hoe beter de verzorging en het voedsel v.d. 

schapen, hoe beter de wol.De joden in Veenendaal hadden donkerblauwe jasjes aan ze namen wat 

wol en schudden die uit boven hun mouw. Zat er veel zand in dan zag men dat goed op de 

donkerblauwe stof, beter dan bijvoorbeeld op tweed. En zand woog te zwaar bij ’t wegen van de wol. 

Wat de scherven betreft. Die waren er gewoon niet. Als iets stuk ging dan was het nog kostelijk voor 

de kinderen om huishouden mee te spelen. De rommel die om huis was, waren de heideplaggen die 

gereed lagen voor de stallen en voor het vuur. Alles: radio batterijen, fietsonderdelen, lege flesjes, 

plastic flessen, blikjes met conserveren, kapot speelgoed, autootjes, ballen en zo alles waar ons erf 

vol mee ligt. Het bestond gewoonweg niet. Een oud ijzerman die af en toe langs kwam bestond wel 

reeds 

Wat de laatste tekens op de schaapskooi betreft Dries dacht het zou wel een schuttingwoord wezen 

KIII ??? 

 

Sept 70 

Rommel vroeger en nu 

In de tegenwoordige tijd is ook de welvaard, die ’t welzijn schaadt, tot Boeschoten doorgedrongen in 

de vorm van veelheid en veelzijdigheid van afval en rommel die niet verteert. 

Niet alleen in de bossen vindt men auto onderdelen, kapotte teilen, matrassen, blikken en flessen, 

maar ook Boeschoten, eigen afval is onoverkomelijk.  Onze familie neemt zelf zoveel mogelijk de 

afval van blikken en flessen mee terug naar de stad van herkomst, voor de vuilnisman aldaar, maar 

wat de boerderij produceert is ’t grootste probleem. Legio radiobatterijen, fietsonderdelen, lege 



blikken en flessen (liefst tot fijne scherven fijngestampt), plastic artikelen van de meest 

uiteenlopende aard, verroest ijzer enz. enz. Waar blijft het , waar komt men het tegen. Plastic zaad- 

en kunstmestzakken fladderen in het rond, al worden ze dan al principieel verbrand. Overwogen 

wordt om gesloten containers te kopen (fl 1500 maar liefst!) inhoud 7 m3 die als hij vol is door de 

gemeente wordt weggehaald. 

Ik vraag aan Dries: waar gooide je moeder de scherven? Dries zegt: er was nooit iets om weg te 

gooien. Als kopjes of schoteltjes kapot gingen waren de kinderen blij iets te hebben om huisje mee te 

spelen. Geen welvaart, geen welvaartsafval. 

De rommel die toen om huis lag bestond uit de plaggenvoorraad (heideplaggen) voor stal en 

haardvuur. 

De afvalput die Diderik vond in 1950 toen de oude perenboom voor de geutdeur dood was en 

gerooid werd, bestond uit kapotte borden en kannen tot in de ?? eeuw. Het soort dat men ook vindt 

in de scheepswrakken uit die eeuw, te zien in ’t museum op Schokland. 

Ze werden vaak gekocht van Duitse marskramers die Boeschoten weer verlieten in de richting 

Koudhoorn langs “t moffenwegje”(geen scheldnaam). Dwarsdoor achter in den eng. Nu door Melis 

voor ’t gemak omgeploegd. Op de scherven van een kruik kan men reconstrueren: ‘esst und frisst 

und gott nicht vergist’ Deze moffen droegen om hun armen een kledingstuk van die naam (ten 

minste zoiets). Vandaar de naam mof voor Duitsers zegt men hier. 

27 aug 1950 (het jaartal is er in rood bijgeschreven) 

Heb ik Nard (Bernardus) de Fauw bezocht in zijn hutje in het Veenhuizerveld 

Nard de Fauw heeft vóór 1900 ongeveer 7 maanden bij Jan van Boeschoten gediend als 

schaapsherder daar hij uit zijn jeugd met schapen bekend was. Hij is bij oude Jan geweest tot hij 

onder dienst moest, de verhouding was goed en Jan zou hem te allen tijde weer in dienst hebben 

willen nemen. Jan’s huishoudster was een zuster van oude Rijer Doppenberg, de vader van Trui. De 

jongens ( de knechts) hadden er geen verstand van met vrouwen om te gaan maar hij, Nard, had om 

haar te helpen de (meel)zak zo op de krui gezet en door het huis naar het bakhuus gekruid en ’s 

avonds was het vogeltjes gevangen. De jongens hadden niet willen helpen. Als zij niet twee maal zo 

oud als hij was geweest zou hij stellig met haar getrouwd zijn. Dit was de eerste maaldat ze wat voor 

een man gevoeld had. Zij was later ongelukkig getrouwd en zijn eigen vrouw was vroeger dan zij 

gestorven. 

Jan had 150 schapen, Heimen had er veertig, die gewoonlijk samen naar de heide gingen via 

Heimen’s schaapskooi. Eerst gingen ze dan drinken aan het Waterse Meer. Tussen de middag gingen 

ze weer in de kooi voor de mest. De schapen scheidden zich altijd weer vanzelf. Ook van Oud Milligen 

liepen de schapen hier op de heide, maar zonder herder. Met de middag moest Nard de schapen van 

Oud Milligen ‘ronddraaien’ dat wil zeggen. met de koppen naar huis draaien en dan kwamen ze 

vanzelf wel thuis. Een stuk of vier herders liepen hier rond. Eens had Nard willen onderzoeken of het 

water uit een wel kwam, of door een bank bleef staan. Hij was gaan graven en was door een 

steenharde bank heen gegraven, nadat hij dit gedaan had, was er volgens hem minder water in het 

meertje geweest, dit zou dan de oorzaak zijn geweest. Het was echter steeds genoeg voor alle 

schapen. 

Nard gaf alle schapen een naam waarop ze met ‘Beh’ reageerden. Hij oefende dat ’s avonds met 

brood. Eens toen hij 14 jaar was, moest hij met de schapen naar de markt in Barneveld. Duizenden 

schapen kwamen daar bij een. Enige van zijn schapen waren tussen een vreemde kudde gekomen, 



maar de daarbij horende herder ontkende dat. Er ontstond een oploopje en veel mensen keken toe. 

De Fauw had toen gezegd ‘Jij kunt jokken en ik kan jokken, maar de dieren jokken niet, wij zullen 

zien. Daarop had hij zijn schapen bij name geroepen en ze hadden prompt met ‘Beh’ geantwoord. 

Wanneer je dacht dat iemand schapen onrechtmatig in zijn bezit had kon je er beslag op laten leggen 

(nu nog zegt hij) 1950. 

Trui van Heimen was vroeger een knappe jonge meid geweest, die achter de jongens aan zat. Haar 

vader die boswachter was van Willem III was bang dat het met Trui niet goed zou aflopen Zij is met 

Heimen getrouwd doordat Trui’s vader Groot Boeschoten kon kopen van diens oom bij wie Heimen 

in dienst was. De Staat heeft de boerderij later gekocht met de belofte dat Heimen er gedurende zijn 

leven voor fl. 100,-- per jaar op mocht blijven zitten met het recht van brandhout hakken uit de wal. 

Op Geurt Middendorp had de Fauw het niet begrepen, die ontlaadde zijn humeur op zijn knechts, als 

hij wat had met zijn vrouw of met zijn kinderen. Met zoon Albert kon Geurt niet overweg en dan zei 

de Fauw: ‘stuur hem maar met mij naar het land, want dan was Albert gewillig. Geurt begreep dat 

niet en vroeg aan de Fauw: ‘hoe komt dat toch dat hij voor jou alles doet en voor mij niets waarop 

Nard had geantwoord: ‘omdat je vliegen niet met een hakbijl kunt vangen maar wel met stroop’. Hij 

mocht de oude Jan veel liever dan Geurt, dat was een onverschillig stuk mens geweest. 

Hij sprak over de vogels die hun eikels bij stammen van bomen voor de winter verbergen, dat 

eekhoorns hun voorraad vaak verbergen in konijnenholen om er dan ’s winters als het koud was bij in 

te kruipen. Hij verteld dat hij veel met Vader was mee geweest als die grondproeven nam. Vader had 

ook geprobeerd de heide met kunstmest te verbeteren, maar dit had geen resultaat gehad. 

Rieks moeder vertelt: Riek Goodschalk Zevenbergen geboren in Garderen 1893 

Bakker Zevenbergen in Garderen had 6 dochters en 1 zoon. Riek was de 3e dochter. Armoede hadden 

ze niet gekend, maar Riek ouders werkten om zo te zeggen dag en nacht. Dit bracht het bakkerschap 

met zich mede al ging het niet om verse broodjes (die niet bestonden). ’t Ging om het aanhoudend 

stoken van de oven. Eerst het vuur van takkebossen – aan de oven kon je zien of die heet genoeg 

was-. Het vuur eruit geschoven in een grote ronde pot, dan met een dweil aan een lange stok 

uitgeveegd. De vloer was van plavuizen, de oven van stenen. Het brood er ingeschoven, na het brood 

het roggebrood dat wel de hele nacht nodig had. Met Sint Nicolaas ook koekjes na het brood, een 

artikel dat de rest van het jaar niet bestond. De bakkers bakten met de goede rogge die uit Rusland 

kwam. De boeren die niet zelf bakten kwamen met hun zakjes roggemeel om die door de bakker te 

laten bakken. Moeder deed dat meestal, die haalde de builtjes uit elkaar en gaf het brood een 

merkje. 1 of 2 centen kreeg ze voor het werk. 

Het brood – kleinrog – werd gebakken van gezeefde roggemeel met wat tarwebloem. Voor het 

roggebrood gebruikte men ongezeefd roggemeel dat met wat lauw water “an-ezuurd’werd. (dus niet 

met karnemelk) en een nacht over stond. Dan begon het kneden dat nooit lang genoeg kon gebeuren 

en erg vermoeiend was. In de winkel werden nog pepermuntjes, blaadjes thee, koffie en suiker, soms 

per ons, verkocht. Moeder ging er met de krui op uit, de klanten langs met haar brood en 

kruidenierwaren. Boter werd vaak ook als ruilmiddel gebruikt, om het brood mee te betalen. Maar 

de boter was vaak zo zout, of niet zo lekker. 

Riekje moest vaak het brood naar de pastorie brengen. Ze kreeg dan twee piepkleine pepermuntjes. 

Over die pepermuntjes was er strijd wie die naar de pastorie mocht brengen. Vader moest soms naar 

het depot Nieuw Milligen. Riekje mocht dan mee. De vrouw van de wachtmeester gaf haar dan een 

partje sinaasappel, iets heerlijks wat ze nooit eerder had gezien of geproefd. Deze vrouw was een 

Duitse, en kreeg met Kerstmis een kerstboom. Dit hadden ze hier nog nooit gezien. Ze werden met 



Kerstmis uitgenodigd en kregen een overheerlijk kopje waterchocolade (gemaakt van tabletten). 

Later hadden ze op Garderen ook een kerstboom, want vader gaf zondagschool les en met kerstmis 

kregen de kinderen een muts, een muts, een …… of zo iets bij de kerstboom. De dominee  had 

gezegd dat Riek moest gaan collecteren daarvoor. Riek kwam toen bij de buren van Surksum en bij 

Schimmel, die net op Boeschoten was komen wonen. Het Jaar daarop weigerde ze geld op te halen. 

“Nu “had de dominee gezegd “dan moet je maar om een kerstboom gaan vragen op Schovenhorst” 

Lopen naar Koudhoorn, van Koudhoorn naar Schovenhorst en weer terug, maar eindelijk was ’t voor 

elkaar. 

De bakkers verzamelden in die tijd bosbessen die naar Engeland werden verzonden. Alle kinderen 

waren er gek op een paar dubbeltjes te verdienen met bosbessen plukken. Ze brachten ze naar de 

bakker die had kleine vaatjes waar ± 7 pond in ging. Je ontving daarvoor 60 of 70 cent. Ik herinner mij 

hoe goed de prijs was toen 20 cent per pond werd betaald. De tonnetjes werden afgesloten met een 

doek met twee gekruiste banden erover. 

Riek moest ze met de hit naar Putten brengen Als ze ’s ochtends om 3 uur op wegging was ze op tijd. 

Als ze te laat was moest ze doorrijden tot aan het station. Als de bessen in Engeland aankwamen 

waren ze moes. Op de terugtocht liet ze de hit maar lopen en ging ze zitten slapen. Er was toch 

niemand op de weg behalve een enkele keer een hooiwagen, die er dan voor zorgde dat ze 

ontwaakte. 

Op Stroe woonde een arme boer die een winkeltje had. Ze moest daar wel eens wat heen brengen. 

De naam was Constabel (spelling onbekend). Ze waren beter voor hun volk dan de rijke boeren. Ze 

kregen beter te eten en daarom  gingen ze dan van de rijke boer naar deze boer. ’t Volk bestond uit 

de bouwmeester, dat was de 1e knecht, en dan een knecht, een meid, de schaeper en een koejong. 

Ze aten daar om 8 uur bruine bonen met gesneden piepers door elkaar met karnemelksaus waarin 

een kriegeltje spek. Ze verbouwden de bonen zelf. Ze aten aan een grote ronde tafel met een reuze 

ronde schaal, waar allen te gelijk uit lepelden. Maar met Pasen kreeg al het volk aan het ontbijt zes 

eieren gekookt! Dat was nog eens wat! De oudst dochter Constabel leeft nu nog in Barneveld is  95 

jaar. Vrouw Godschalk bezocht haar gewoonlijk een keer in het’ jaar. Op deze boerderij woont nu van 

de Pol.  

Wanneer er geen wind was en de molen in Garderen niet draaide, dan ging vader Zevenbergen met 

de rogge naar Staverden om, ze in de watermolen te laten malen. We maakten vandaag 24 aug ’69 

twee wandelingen door ’t Landgoed Staverden dat sinds kort aan ’t Gelders Landschap behoort en 

open is gesteld. We waren onder de indruk hoe mooi de beek met de mooi begroeide wallen daar 

doorheen kronkelt, bos met stukjes ingesloten weiland en de waterval waar eerder de watermolen 

stond. De molenstenen staan nu maar overeind bij de boerderij ( of is ’t boswachterswoning?) 

Melis Schimmel kwam van Scherpenzeel. De familie woonde op Goos Willigen, een bezitting van de 

familie Roojaards. Er waren negen kinderen, Melis was de vierde. Als jongen stotterde hij. Wat hem 

thuis en op school grote moeilijkheden baarde. Zijn vader had hiervoor geen begrip en de 

boodschappen die hij moest doen waren een steeds terugkerende kwelling. Hij heeft er zelf mee 

leren omgaan en was een goed redenaar in de Jongeling Vereniging. Hij had zich voorgenomen zijn 

zin, zijn verhaal af te breken als hij ’t voelde aan komen. Ook op latere leeftijd kon ’t voorkomen dat 

hij een aanval had, want daarop leek het , een ongearticuleerd happen met krampgeluiden, het 

hoofd in de nek. Ik merkte al gauw dat men hem, niet moest vragen een zin te herhalen, want dan 

kwam het vaak. 



In de grond was hij een rustig, wijs en gelovig mens met een ruime visie op mensen en dingen.  

Gelijktijdig was er een nerveuze tegenstroom die soms tot een hevige uitbarsting kon leiden, 

pathologische driftbuien, waarbij zijn grote stem tot ver in de omtrek gehoord kon worden. Wie het 

trof, was niet gelukkig. Niemand vermocht dan iets over hem, zelfs moetje niet, die wel eens bij ons 

kwam schuilen tot het over was. Ari als jongste was stellig vaak ’t slachtoffer en heeft daar vrees ik 

sporen in ’t karakter van over gehouden. Schimmel werkte vaak boven zijn krachten en de veelheid 

van beslommeringen het vele volk om hem heen en de vele mensen, ik denk nu aan de oorlogstijd,  

die een beroep op hem deden, de zorgen voor ’t bos het waren te grote spanningen. Een kleinigheid 

kon dan leiden tot een uitbarsting. Eens heeft mijn vader het moeten ontgelden, die is toen rustig 

weggewandeld. Zij  hebben elkaar een paar dagen gemeden en er niet meer over gesproken. Of 

Schimmel spijt had? Wij weten ’t niet. Ik durfde er met moetje niet over te spreken . 

Eens was het de oude schaapherder Mouw die steeds zonder tehuis met zijn kudde schapen door ’t 

land zwierf. Van Voorthuizen nam hij de weg via Boeschoten langs ’t kerkepad naar Bergsham. Daar 

hield hij pauze. Een ruige verschijning met een dik schapenbonten versleten vest. De schapen hielden  

hem ’s nachts warm. Eens bracht ik hem koffie op Bergsham en maakte een praatje. Ivo maakte 

prachtige foto’s. Natuurlijk knabbelden de schapen er lustig op los wat, dat spreekt van zelf. Het was, 

nadelig voorde jonge aanplant, de jonge opslag. Schimmel had hem al eens de deur gewezen; toen 

hij echter later toch weer eens Boeschoten passeerde, moest hij het ontgelden en hoorde men 

Schimmel op Enny’s Hoeve schreeuwen. Een schaap heeft hij lam geslagen. De herder? Ik weet ’t 

niet, de geruchten waren erg, er kwam een zaak van, ik was in ’t buitenland en heb er later niet over 

durven praten…… Dit voorval was koren op de molen van Schimmels vijanden, want die waren er 

ook, in ’t bijzonder van de kant van mijn familie, waar door de oorlog en de politieke tegenstellingen 

de conflicten voor de hand lagen. 

Over ’t algemeen had men groot ontzag voor Schimmel, - ik denk aan de vele betrekkingen met 

Koudhoorn, waar zoveel mensen op Boeschoten hebben gewerkt. Conflicten en moeilijkheden wist 

hij met wijsheid te hanteren. Ik heb daar vaak van geleerd en mij soms verbaasd over de wijze 

benadering, die ik zelf niet zou hebben gevonden. 

Zijn geloof was de leidraad van zijn leven, het was niet van buiten opgelegd, maar ’t was innerlijk 

verwas en verwerkt. en het was  uitgegroeid tot een kracht die niet te negeren was in ’t contact met 

hem. Hij had de “gave van het woord” zowel in toorn als de liefde en ik zal nooit vergeten de laatste 

avond voor zijn vertrek en ’t afscheid van Boeschoten na daar 40 jaar te hebben gewoond Toen hij 

alle kinderen en mij om zich heeft verzameld om zijn heer te danken en te vragen om een zegen. Zo 

zacht, zó eenvoudig en zó intens was dit gebed. Zo ingetogen zijn dagelijkse bijbellezing was. Het was 

niet hett plichtmatige gebrabbel dat men hier gewoonlijk aantreft, maar ’t bracht je op een ander 

plan, waar taal en woord hun betekenis onthulden. Er waren onder mijn gasten, die hier gaarne bij 

aanwezig waren, voor zij gingen slapen. Schimmel las ’s middags bij ’t eten en ’s avonds na ’t pap 

eten. Geen van de kinderen heeft de geestelijke dimensie van de vader (zou Aart Jansen of Janna ’t 

dichts bijkomen?) 

Moeder Evertje Hazeleger was een waardig partner. Zij had haar eigen wijsheid, ook een zeer 

praktische wijsheid, waar mee ze huis en hof en kinderschaar bestierde. Ze had een onwrikbaar 

karakter en durfde te zeggen wat er te zeggen viel. Ze was lief voor haar kinderen, maar je moet niet 

denken dat je zaterdag een schone zakdoek kreeg als je de oude niet had ingeleverd. Die bleven niet 

tussen de bessenstruiken slingeren zoals bij mij! Er ging niets over de balk. Wij hielden veel van ons 

aller ‘moetje’, wij hadden veel respect. Zij was een rots waar men op kon bouwen. Zij voelde het als 

haar plicht over ons huis, onze zaken te waken en – nu is dat haast niet meer te geloven, zij en de 

dochters maakten steeds ’t huis geruisloos schoon als wij vertrokken – ik vrees onopgeruimd met de 



vuile afwas nog in de keuken. In ’t najaar verpakten ze uit zorg de reinetten, de notarisappels en de 

pippelingen, die dan naar Blaricum – naar Amsterdam werden verzonden. Nu hangen ze maar zo’n 

beetje aan de bomen of vallen er af  en de bomen staan op sterven. 

 Elsbeth was steeds onder de indruk van de … netheid bij moetje. Ze ging de meisjes vaak helpen 

omdat die dan eerder klaar waren en dan mochten spelen. Vooral klompen schuren was een mooi 

werkje en die dan mooi  in ’t gelid op ’t hekje bij de geut hingen, klaar voor de zondag. Ze vond dat ik 

nodig de witte bordjes op de schoorsteenlijst moest wassen, daar zat vliegenpoep op dat zou bij 

moetje niet voorkomen ‘en eens verzuchtte ze: Wat ben ik toch blij dat grootvader Boeschoten heeft 

gekocht, want nu weet ik al die dingen en daar weten de kinderen op school en in de stad niets van. 

Schimmel en zijn vrouw zijn wel heel arm begonnen. Toen ze hier kwamen hadden ze ’t gevoel aan 

het einde van de wereld te zitten. Ze hadden elk een koetje mee in het huwelijk gekregen. Hoe groot 

was de strijd het eerste kalf niet te verkopen om de centen die zo nodig waren niet te beuren – er 

waren ook schulden –  maar om de veestapel uit te breiden. De ijzeren wil van discipline om vooruit 

te komen. Moetje had haar ogen overal. Schimmel had wel een aangeboren slordigheid lijkt mij, 

maar moetje liet het er dan niet bij. Ook zulke dingen als gaten in ’t dak de vogels enz., daar lette ze 

op en was er invloed die gevoeld werd. 

 

Schimmel moest zorgen dat hij over een  … paard beschikte om ons in het …wagentje van Stroe te 

halen. Wij maakten daar ook wel ritjes mee, naar ’t Solse Gat, naar Barneveld, naar de markt en ook 

’t dogcarretje dat nog uit Middelwijk…… stamde, was een geliefd karretje. Ik was bang voor de 

‘kuippers’ in ’t karrespoor : want O! wat hobbelde je en wat ging je scheef. Het was maar een 

kleinigheid om omver te gaan. Mij is ’t nooit gebeurd. Maar ’t is wel gebeurd toen Melis met moetje 

op tocht was en een van de bomen van de kar afknapte. Ze gingen ook wel, naar de kerk in ‘t 

…wagentje. Zoals ik dat vaak bij Geurt Middendorp had gedaan, zo aten mijn kinderen ook graag bij 

Melis en Moetje de avondpap. Karnemelkse roggepap met roggebrood zonder suiker of boter. Het 

was dan gezellig onder de petroleumlamp en je hoorde van alles over de boerderij. 

Er liep steeds heel wat volk naast de kinderen. Geertje zorgde voor ’t pluimvee, met boekhouding en 

al. Janna werkte, schuurde de kachels en bakte het brood. Eefje hielp moetje. Jacob ging al vrij gauw 

elders werken als agent voor Zeeuwse zaadhandel. Aart-Jan ploegde en Ari was “’t motjong” d.i. een 

figuur die op ’t erf en bij ‘t huis de karweitjes opknapt, een weinig begerenswaardige positie. Dan had 



je de oude Hendrik Dobbenberg die 40 jaar op Boeschoten liep en een zeer geliefde figuur was en 

een lintje kreeg op z’n oude dag voor trouwe dienst en als gezien gemeenteraadslid in Putten ! 

Hij bewoonde ’t huis in de Maat. Naast Hendrik was er een keer nog een andere knecht dan de lome 

werklui voor ’t binden bij de oogst en allerlei andere werkzaamheden. Naast de meisjes, waren naast 

Melis zelf, er dan steeds 4 of 5 mannen aan ’t werk. Wat een verschil met nu, nu het meeste werk is 

overgenomen door de machines die in loondienst komen werken is het in een wip gedaan hebben. 

Vroeger betekende het weken van zwoegen. 

Wat was het gezellig als er voor iedereen wel wat te doen was, en iedereen mee deed aan de oogst 

of wat anders. Melis was zo lief en geduldig met de kleinkinderen die zo vaak mee mochten naar ’t 

land. Dat is nu alleen zo heel anders, de kinderen staan overal maar buiten.  

Eens was er tegenover de geut (waar nu gras is) een prieel. In de oorlog werd het kantoortje waar 

Geesje zat om de mensen voederbonnen te geven. Ze was officieel bureauhoudster en het was daar 

een hele aanloop. Daarna raakte het in verval en werd het kinderspeelplaats. Neen, neen het is 

anders om. Vóór dat het kantoor was, raakte het in verval en speelden de kinderen er. Een hele 

drukte. Arie en Eefje hadden er hun veestapel, houten paardjes en zo. Ze zaten er als ze aardappelen 

moesten schillen. Eefje had er poppengedoe en mijn kinderen zaten er voortdurend. Een gezellig 

gedoe. Na de oorlog, ja nog later, toen Ari op de boerderij kwam, maakte hij er een triest soort van 

voliëre van, met sneeuwgans en goudfasant enzo wat meer. Het was er donker en vochtig door de 

grote linde erboven (die nu weg is) en er kwam niet veel van terecht, zoals met alle levende haven 

die niet tot ’t bedrijf hoort. 

Rechts boven 

Wij zitten voor ’t bakhuis. Melis, Moetje, Eefje, ikzelf, Janna, Ari en daarachter Geestje,. Melis was 

jarig 10 juni (maar hij had …pijn) 

Midden 

Ik wil grootmoeder en moetje ’t mooie plekje met 

de kronkelige eiken, dat mij steeds trok tot 

picknicken, laten zien. Wij zijn gereden door Melis 

(bij Gat van Zus). 

Onder Arie en Riek met Melis – Jimmy (hondje) 

voor de geut 

Enige beelden die illustreren wat in de voorgaande 

bladzijden wordt verteld over onze omgang met de 

familie Schimmel. 

Deze foto van de oudste vier kinderen Schimmel 

werd gemaakt in 1926. Het zijn Jacob, Aart, Jan, 

Geertje en Janna 

Deze foto werd gemaakt in 1944 op de dag van de 

25 jarig bruiloft van het echtpaar Schimmel : Melis 

en Evertje Schimmel Hazeleger. Op de achtergrond 

Janna, Geertje, Eefje, Ari, Aart, Jan en Jacob. Nu 

eens niet zo’n stijve foto zei Evertje en daarna 



vertrok het hele gezin naar de zandkuil. Maar ook de nabijheid van de zandkuil kon de ouderwetse 

stijve houding in gezichtsuitdrukking niet verhelpen! 

 

Bij die gelegenheid hebben wij ’s avonds mijn kwartet laten aanrukken, maar hebben voornamelijk 

tot ieders tevredenheid psalmen vierstemmig gespeeld. Wim van Lennep, cello, ikzelf alt, Doris 

Hirsch viool wie was de vierde???? Ik weet ’t niet meer (toch zeker niet Frans LeCoultre of Jan 

Drooglever Fortuin!!!) 

In 1926 werd de tweeling Schimmel Ari en Eefje, samen in de rieten stoel gefotografeerd. 

Nu de moderne landbouwmethoden de arbeid sterk heeft gemechaniseerd, behoort een boel 

bedrijvigheid en veel gezelligheid tot het verleden. Hoe snel is een roggeakker door combines 

gemaaid, gedroogd, geperst waar vroeger weken zorg in werk in zat. Men mocht meehelpen men 

leefde met ’t veranderlijke weer, men bracht koffie naar het land, alle handgrepen, van zichten tot 

binden, en het wetten van de zicht klinkt nog, in de oren het stoffige kriebelige gevoel van ’t stro en 

je moest uitvoerig wassen en je ging vermoeid naar bed. En wat een grappen en conversaties onder 

het werk, denk aan de gekke Jan van Wob, de mierenhopensteker, de afgewezen minnaar van Trui, 

die nu oud en versleten woont in het laatste lemen huis op Koudhoorn en die nog steeds Clara zei. 

Nu belt men om een uur even de combines en voor de avond is alles aan de kant en Ari en Riet 

kunnen rustig ’s avonds uit. Geen mooi gebonden korenschoven op ’t land maar ongezellige geperste 

stroblokken. De tractor komt en ploegt het land om klaar is kees. Melis stond om vier uur op om te 

ploegen, hij zag de zon op komen en de dageraad was hem lief. Het was kilometers lopen voor men 

de akker klaar had en het was vakmanwerk de voren recht te ploegen. Ploegen was een kunst. 

Uitvoerige beschrijving met alle namen daaraan verbonden gaf ik aan ’t Ned. Volkseigene bewaarde 

copie b.v. 1e gwein, tweede gewein, wendakker, op de akker ploegen van … akkerploegen enz.   



 

Behalve met de korenbouw mocht men eieren uithalen. Vaak vond men legkippennesten met een 

groot aantal eieren. Goed verstopte kippen konden toen nog slim en stout zijn. Men reed ook mee 

naar ’t land en mocht soms de lient vasthouden. De beroemde oude bruin kon elk kind sturen. 

Men hielp mee klompen schuren, dat hoeft niet meer, die worden nu geschilderd. Hoe mooi hingen 

de schone gewitte klompen in afnemende maten op de punten van de houten heining op 

zaterdagavond. Er liep ook veel volk. De oude Hendrik die z’n 40 jaar hier uitdiende was steeds tot 



hulp bereid, de kinderen waren dol op hem. De zes zoons en dochter hadden elk een taak, pluimvee 

verzorgen, broodbakken, na ja, voor allen was er werk. De grote opgewekte is Aart Jan nam graag 

een kind of wat mee naar ’t land en de kleine Dib Rijks was daar zo dol op dat hij ’s avonds zn 

kleertjes klaar legde, ’s ochtends om 4 muisjesstil z’n bed verliet om zich dan bij Aart Jan te voegen. 

Soms regende het en dan bond Aart Jan hem in een jutte zak met touw dicht om de hals en daar zat 

hij prinsheerlijk. Ging hij weer naar huis in Amsterdam en moest hij in ’t bad dan huilde hij verdrietig 

want nu zouden de kinderen op school niet meer kunnen ruiken dat hij op Boeschoten was geweest! 

Men voelt het direct, al dat gemeenschappelijk leven met de arbeid, met ’t wel en wee van de 

boerderij dat hoort tot ’t verleden. Men leeft gescheiden elk in zijn eigen wereld.  



Niet genummerd maar de locatie wijst op 50 

Schaapskooi bij Groot Boeschoten 1911 



 

Dries weet zich te herinneren dat op deze plek twee schaapskooien stonden met daar tegen over een 

hooischot. Twee schaapskooien waren noodzakelijk om lammeren en enters uit elkaar te houden. 

Maar Groot Boeschoten had in 1911 nog maar weinig schapen en loonde de tweede kooi de moeite 

niet vermoedelijk. 

Een schaapskooi werd ook niet al te soliede gebouwd, soms omdat ze alnaar de omstandigheden 

verplaatst werden. Deze kooi van Groot Boeschoten werd van planken en palen (zie rechter zijwand) 

opgebouwd en tegen tocht en wind beveiligd met plaggen. Het dak is gedekt met heide en stro. 

In het midden van de vorige eeuw vermeldt een koopacte van Klein Boeschoten drie schaapskooien 

waarvan één vermoedelijk in het Binnenveld, waar toen de schapen nog vrij konden grazen en 

vandaar via het heideweggetje, tussen binnenveld en Aalt zijn weggetje naar de gemeenschappelijke 

heide konden komen. De grote jeneverbes boom is hiervan nog een laatste getuige. 

Ons  achterste hok was soliede gebouwd met bakstenen zijmuurtjes en sterk getimmerde deuren. 

Met ventilatiesysteem in de planken (die met ijzeren beslag konden worden open gezet (is nog zo). 



Groot Boeschoten 

Ets van Con in ±1915. De eiken en de beuken van de zuid-west wal van Groot Boeschoten. Wanneer 

wij deze ets in de spiegel bekijken kunnen wij dit beter begrijpen. 

Groot Boeschoten zoals wij het eerst gekend hebben, toen de 

oude Trui en Heimen van Surksum daar woonden, gaf stellig het 

typische beeld van een welgestelde boerderij op de Veluwe die 

in meer dan honderd jaar onveranderd was gebleven. Dit gold 

zowel de menschen met hun gewoonten als de boerderij binnen 

en buiten. 

Trui heette van Essen en kwam uit Uddel, waar haar vader 

jachtopziener was van Koning Willem III. Zij bezat zelf een 

boerderij en voelde zich verheven boven de buren op Klein 

Boeschoten. Zij was een lastige gierige vrouw met zeer beperkt 

geestelijk vermogen. Haar gezicht was “als uit hout gesneden”. 

Haar rokken waren getimmerd stijf en groen en reikten tot op de 

grond. Daarboven strak lijf met een geblauwde omslagdoek. Het 

gehaakte witte mutsje met losse keelbandjes, meestal vuil en ….. 

De wekker  en de po werden overdag in de meidoorn tegenover 

de geut gehangen. Haar eieren brachten vast en zeker steeds 

een cent meer op dan die van Klein Boeschoten op de markt in 

Barneveld waar beide , Groot en Klein Boeschoten,  hun eieren 

met de paardenbus heen brachten. Het heette dat ze elke week 

een nieuwe koffiepot kocht en dat ze in ’t geheim jenever 

verkocht. De kinderen van Klein Boeschoten zeiden  



 Spottend : Trui met de duvel op de ene schouder 

omdat ze haar hoofd wat scheef hield. Zo erg beminnelijk was ze dan ook niet. Maar als zo lastig als 

Trui kon zijn, zo lief was haar man. Op ’t land kwam je hem tegen met de gestreepte blauwe 

onderbroek met bandjes gebonden onder knie en lang zwarte wollen kousen. Gestreepte boezer om 

met wijde mouwen. 2 gouden ringetjes in de oren en 1000 rimpeltjes in ’t lieve gezicht als je dan een 

praatje maakte waren er twee dingen die hij om de andere zin zei. Dat was “het ie-ezijd”(heeft hij 

gezegd) en “op zo’n kans”. Goud-geel koren, was me zo’n gouden ringetje’, 10000 rimpeltjes,  de 

hele …. Heimen midden daar dat is een echt herinneringsbeeld. 

De oudste dochter moest op een goede dag bevallen. Zij was oerdom en ze meende dat het zowel 

voor haarzelf als voor de ouders een volkomen verrassing was. De vader Heimen voelde dit als zo’n 

schande dat hij de dochter in drie maanden niet heeft willen zien al woonden ze in ’t zelfde huis. De 

tweede dochter Lijs trouwde met de bakker bij Speulde. Zo’n echt krijs-gezin, al die harde stemmen 

die de schreeuwende kinderen vruchteloos trachten te bedwingen. Je werd er beroerd van. Beide 

oudste zoons, gewiekste zakenlui, die het tot welstand hebben gebracht. En dan de arme Gerrit 

(Gaart) die aan depressies leed die uit ’t water gat gevist werd. Die dagen lang niet uit bed kwam, die 

na Trui’s dood – gevallen met de fiets, heup gebroken, in de bedstee wegkwijnde en … van een arme 

moetje (Evertje Schimmel) die als burenplicht moest helpen afleggen – maar Gerrit die ten slotte met 

Heimen achterbleef. 

Heimen die aan vervolgingswaan … te lijden, uit zin bedstee stapte en midden in de nacht naar Gaart 

toe liep en smeekte : “Gaart jong, zal je me de hals niet afsnieën” of ’s nachts bij Melis aanklopte om 

dat hij dacht dat er dieven rondslopen of omdat hij dacht dat ’t hooi in de berg broeide. De tragiek 

toen hij bij dochter Lijs werd ondergebracht en hij van heimwee telkens weer op Boeschoten 

rondwaarde. Eens kwam hij op wankele kousen benen, …… bij mij in de hut z’n leed klagen en als hij 

buiten wat scharrelde dan voelde hij ’t niet zo (’t gemis van Trui) maar binnen, nee hij kon het niet 

uithouden. Als je dan ook 40 jaar lang (of langer?) je vrouw elke ochtend een zacht gekookt eitje op 

bed had gebracht en ’t was ineens uit en je was ineens alleen. Buiten, ja buiten,  daar raakte hij het 



soms wat kwijt, Ik wilde hem in de mond geven ’t was  dat Trui toch ook wel lastig was geweest, 

maar daar wist hij niets meer van. 

Maar eens op een dag is hij naar Boeschoten gekomen om zich te verhangen. Melis vond hem daar 

op deel. Ik was in de hut, Melis kwam bij mij diep ernstig en bekommerd. Ik moest niet naar de 

buren. Ik wist nog niet waarom maar kort daarna hoorde ik Melis nog in heilige toorn ontbranden 

tegen dochter Lijst, die de schuld af wilde wentelen op Melis, terwijl bleek dat Heimen het al 

tweekeer had geprobeerd in haar kippenhok. En dit was ’t tragische einde van deze lieve man. 

Maar nu ’t interieur. Konden we het nu nog eens zien, we zouden onze ogen uitkijken! Hadden we 

daar maar foto’s van, en had de staat die maar niet zo vertimmerd dat geen terug meer mogelijk is. 

Een aangename woonruimte is het toch niet geworden met dat kille noordelijke licht. Als de bomen 

er niet tussen stonden dan zouden Groot- en Klein  Boeschoten. bij elkaar in de ramen hebben 

kunnen kijken. Groot Boeschoten. op het noorden Klein Boeschoten. op het zuiden. Groot 

Boeschoten streng en koel. KleinBoeschoten. zonniger en liefelijker. 

De enorme heerd was met rode plavuizen geplaveid. Hoge ramen op het noorden, de stoelen 

stonden in rijen langs de kant als of deze voor een kerkdienst klaar waren gezet. Grote ronde tafel in 

het midden waar alles op gebeurde. Twee grote antieke kasten, een was een kabinet met laden waar 

Trui een collectie halsdoekjes, schortjes, omslagdoeken en kralen die haar moeder van Willem III had 

gekregen, in bewaarde. Ik hoopte altijd dat die laden open zouden gaan. De andere antieke kast was 

met deuren en dan stond daarnaast op twee hoge ronde poten, het glazenkastje zwart geverfd. 

Rook het naar gerookt spek, maar achter de ruitjes was een collectie curiositeiten die ’t bekijken 

waard was. Koppen groot en klein met opschriften, vele koffiekannen, poppen, papieren versierselen 

en  ach wist ik het nog maar. En dat kastje heb ik later op het erfhuus voor fl 10,- kunnen kopen, de 

poten zijn gesloopt, de zwarte verf heeft plaats gemaakt voor groen. Van binnen netjes opgeknapt 

ruikt men ook het spek niet meer. 

Ook de antieke kasten stonden op verhogingen met ’t oog op ’t schrobben van de plavuizen. Om die 

koude ruimte te verwarmen was er niets anders dan open vuur op de grond in de haardplaat. In de 

enorme schoorsteen hingen de zijden spek en de worsten te roken. De tegelwand achter het vuur 

bestond uit oude witte tegels met 2 tableaus: een man die een koe  molk nog een man die een paard 

aan de teugel hield. Rekjes met prachtig vuurgerij hingen aan weerskanten (ik heb op ’t erfhuus 

geboden, maar ….. kreeg het voor fl 40,0. Daarnaast aan weerskanten de bedstee met de groene 

gordijntjes en op de lange schoorsteenlijst die over de hele lengte liep prachtige blauwe Delftse 

borden bont gekleurd Makkum! Ja blauw en bontgekleurde, grote en kleine. In die tijd  liep een 

antiquair al binnen te neuzen en te proberen een slag te slaan. Trui begon met te zeggen dat ze ze 

nooit zouden krijgen, maar dan zwichtte ze voor de verleiding nam ’t geld en toen ’verdween een na 

het ander tegen spotprijzen Vader heeft de borden gekocht ik geloof voor fl200,-- Dat lijk nu bitter 

weinig, maar begin 1900 was dat heel anders. Eén bord staat in mijn glazen kast, (in zwart 

bijgeschreven: nietwaar zegt Diderik), de ander zijn bij Joan, gedeeltelijk uitgepakt. In de linkerhoek 

v.d. kamer. In de hoek links van ’het vuur, waar Trui haar provisie had was de muur door vele jaren 

zakje blauw gewit, tot ’t diepste blauw dat ik ooit gezien heb. Waarschijnlijk om de vliegen te weren. 

Volgens Dries had de vader van Trui de boerderij in Uddel van Koning Willem III cadeau gekregen. Hij 

had nog mogen kiezen ook en de koning had gezegd : nu kies je mij het mooiste plekje in Uddel. Deze 

lag als tweede boerderij links van de weg in Meerveld, dus voor dat je bij ’t Uddelermeer komt rechts 

(…?). Ook Groot Boeschoten hoorde van Trui’s vader. Heimen huurde de boerderij van hem tot de 

staat in 1898(?) de boerderij kocht en Heimen daar tot zijn dood mocht blijven wonen en daarvoor 

de ossen die de heide voor de ontginning moesten ploegen, verzorgde. 



Waarom gaf de koning boerderijen weg? Men zegt dat als tegenprestatie verlangd werd dat men een 

oogje dicht deed wat de vrouwen betreft die de koning beminde. De koning had de gewoonte om 

een mooi nieuw bajen rok boven in een boom te hangen. De vrouwen moesten erin klimmen om 

hem te bemachtigen. De koning ging dan voor zijn vermaak onder de boom staan kijken!Mevrouw 

Wibbelink zegt dat ’t algemeen bekend was dat zowel Trui als Berend Wallet kinderen v.d. koning 

waren. 

 

Rechtboven de noordgevel (woonged) van Groot Boeschoten. 

 

Midden Heimen van Surksum 

Onder (de rest met typex onleesbaar gemaakt) 

1970 Koudhorn 

En nu Trui Doppenberg  getrouwt met Jannes v.d. Horn, de liefste 

beste, de verstandigste. Ach, ach wat hebben ze geploeterd om de 

modder en de poep, de kinderen zonder broekje aan, ’s winters 

allemaal op bankjes om de kachel, want winterjassen konden er niet 

af. Voor speelgoed was geen plaats (als ze al eens wat kregen). Er was 

maar één teiltje voor de kopjes en de baby billetjes. Vanaf ’t bankje 

bij de kachel wipt er een in de snerpende kou naar buiten om even 

neer te strijken voor een plas. Ik zeg: maar Trui dat kan toch niet die 

wordt ziek Trui: “Ja daar begriep je niets van”. De poes zit in de wieg 

en likt het spuug mondje van de baby af. 

Een kind laat de hand met broodkorst lusteloos hangen. Om beurten zit de poes eraan en het kind. 

Een kind ligt languit op de vloer en eet samen met de hond uit een bordje met kluiven. Soms is er een 

plas op de grond onder de tafel, soms op de houten zitting van een stoel. Trui heeft erge griep en 

hoest erg, maar toch wordt de baby van 8 maanden volgens gewoonte gevoerd met de hap eerst 

even in moeders mond en daarna pas in de baby mond. Ik verwachte de baby de volgende dag 

ernstig ziek, maar neen hoor, ’t kind lijkt immuun . En toch bij dergelijke hygiënische toestanden 

smaakt nergens de koffie zo goed en de zelfgebakken mik, gesneden tegen Trui’s boezem zo lekker 

als bij Trui. En deze Trui die nooit klaarkwam met haar was, de was voor haar negen kinderen. ’t 



Piepers schillen, die de hoofdschotel vormden, ’t voeren en drenken van varkens en kippen, terwijl 

de man daglonerde, zag kans haar jeugdherinnering voor mij op schrift te stellen foutloos, in Bijbelse 

taal, keurig  geschreven. Trui wanneer deed je dat toch? Ach mevrouw als de kinders naar bed waren 

ging ik aan de tafel zitten en dan kon ’t gebeuren dat ik de klok 12 uur hoorde slaan. Maar ’s 

ochtends ging de wekker aan een touw boven haar hoofd want anders hoorde zij het niet als die om 

5 uur afging. Trui ging soms 2x per zondag naar de kerk. Trui sliep je dan niet in als de dominee zo 

rustig preekte?” “Mevrouw, ik geloof niet dat ik één keer ben ingeslapen” Ze heeft haar vader en 

haar moeder “aan het einde geholpen” en daarmee ’t boerderijtje verdiend. Vader werkte in ‘t bos 

en op de boerderij in Boeschoten. Moeder was nog steeds de baas. Jannes zei later: “eerst kon Trui 

haar liefde kwijt aan de ouders, pas na hun dood had ze mij nodig en is ’t pas echt goed geworden”. 

Jannes, was dol op z’n kinderen. De jongste werd lekker geknuffeld en zat op school zodra hij thuis 

was, maar ach, er kwam zo gauw weer een nieuwe benjamin en stond de vorige in de kou. De drie 

jongste meisjes zijn keurige goedwerkende, goed verdienende, gediplomeerde krachten geworden : 

kraamverzorgster, bejaardenverzorgster, gezinsverzorgster met de keurige witte schorten aan de lijn 

en ’t elektronische Philips harmonium in de kamer…. En Trui is bijna mevrouw geworden in een 

keurig huis in Putten in een laan met een lange tuin, waar men de boerderij nog proeft. Kippen, 

aardappelen, brandhout, groente die niemand op kan. Maar de veiligheidsspelden zit nog voor op de 

boezem ven Jannes, ja die heeft een vaste aanstelling als badman bij de militair op de Wittenberg en 

zorgt dat ze niet vloeken. Maar ’t beeld van Trui is niet compleet als men niet weet hoe ze met de 

dieren leefde. Die beminde ze haast even zeer als haar kinderen. Als ’t varken geslacht werd gingen 

de kinderen de vorige avond in ’t hok om hem te omhelzen en afscheid te nemen. De jongens wilden 

’t niet weten en Trui mocht het niet vertellen, kusten de koe op de snoet voor ze naar school toe 

gingen. 

Een kip wilde ’t ei alleen maar leggen op Trui’s bed, dan tikte zij tegen ’t raam, een kind snelde naar 

buiten om de modderpoten af te vegen en daar ging ie! Maar ’t broeden kon toch niet op bed, dus 

dat gebeurde in een hoek van ’t slaapvertrek. Ach zei Trui en wat een heerlijk gehoor om haar ’s 

nachts de eieren te horen keren. Later maakte ik de kloek mee als trotse moeder met haar gevolg 

van kuikentjes uit ’t bakhuis. 

Twee dochters heeft ze behoed voor een foute huwelijkskeuze. “t mes moest er in en ik ruste niet 

voor ze de brief geschreven had om ’t af te maken”. De beeldschone lieflijke Petertje had een losbol 

van een zeeman aan de haak en is nu getrouwd met een eerbare flinke jonge man. De ander Ria had 

er een die financieel niet betrouwbaar was en is nu met een boer achter Putten getrouwd en heeft 

een enig ouderwets winkeltje in de boerderij met een rinkelbelletje en blauw geschilderde bakken 

voor suiker, rijst, gort en op zolder staan lange rijen klompen in alle maten. Ze is dol op haar 

winkeltje. 

Naar Trui ga ik altijd toe als ik lijsten moet invullen voor ’t Nederlandse  Volkseigen,  drie generaties 

op dezelfde plek is het vereiste. Hierbij enige krachttermen van Vader Doppenberg: “die laat zich niet 

in de zak pissen” ”Die rooje van jullie is ook lang niet beschimmeld”. 

De eerste had betrekking op onze Annie, de tweede op Els Kuiper die rood haar had en eens met ons 

spinnenwiel achter op de fiets wegreed. 



 

Rechts boven Trui met 8 kinderen. De 9de was niet geboren. (met potlood bijgeschreven volgende 

bladzijde). Onder 25 jaar getrouwd. Helaas heeft Trui een heel slechts gebit dat haar zo oud maakt. 

Toen de kinderen goed verdienden gaven ze Trui cadeau: een nieuw wollendeken, een stofzuiger etc. 

Eens vonden ze dat Trui ’s zondags naar de kerk een korset aan moest hebben. Trui begon daarvan 

boven af de buik erin te persen en zo door naar beneden. Toen ze later in het ziekenhuis was voor 

een verzakking dacht ze dat het daar van kwam. 

Naar Trui ga ik toe als ik voor het Nederlandse Volkseigen informatie moet hebben over taal en 

gewoonten. Na lange onderbreking ben ik nu weer twee keer daarvoor bij haar geweest (dec. 1969). 

Ze is vaak hele dagen alleen, ook avonden als Jannes late dienst heeft. “Trui, vind je dat niet wel eens 

moeilijk” 

O, nee Mevrouw, ik vind ’t heerlijk – En wat doe je dan ’s avonds? – lezen, en dat vind ik zalig. De 

eerste keer dat ik haar dit woord hoor gebruiken in wereldse zin. Dat de oudste dochter van Trui is 

overleden is een groot verdriet. Maar verder is ze overgelukkig met alle goed terecht gekomen, goed 

getrouwde kinders. Ze gaat geregeld bij ze langs en past ervoor op dat zij bij de een niet meer komt 

dan bij de ander. Ze doet dat alles op de fiets ondanks haar (nu) enorme omvang. Wichert die niet 

bepaald de slimste was, is nu kok bij de militairen op de Wittenberg en is – naar Trui zegt- zo dik als 

een ton. Het huis is gezellig zonnig, schoon, met veel bloemen en planten voor de ramen. Er is een 

ijskast en een douche! Als Trui en ik over die arme oude tijd praten dan begrijpen de kinderen daar al 

niets meer van. De enige die nog niet getrouwd is, Lies, heeft nu ook een Philips orgel gekocht. Een 

met twee klavieren en een voetklavier. Het kostte tweekeer zoveel als dat van haar zusje namelijk fl 

2400,--. Het kind was er zelf zo van streek van dat ze elke avond moest overgeven van de zenuwen 

en toch liet Trui niets van kritiek over een dergelijke luxe aanschaf horen, maar sprak haar 

bemoedigend toe: “kind je hebt groot gelijk, het is je eigen verdiende geld je hebt er je leven lang 

plezier van”. Maar stilletjes dacht ze wel : daar koop je de allerbeste melkkoe voor! 

Trui heeft haar kinderen steeds zoveel mogelijk hun loon laten houden, zodat ze allemaal een 

behoorlijk bedrag voor hun uitzet konden oversparen. Na de uitzet bleef er nog een paar duizend 

over zei Trui, hoe is ’t mogelijk! 

En toen de kleine beeldschone Peetje : met een onbetrouwbare zeeman bleek te vrijen kwam Trui 

tussen beide en rustte  niet voor de brief waarin ze hem afzei op de post was. Het kind heeft nu een 



eerlijke burgerman, waar ze dol op is. Ook Ria verkeerde met een man die het op haar geld gemunt 

had. Trui zorgde dat ze het afmaakte. Ria dat keurige dametje is nu met een boer getrouwd, heeft 

een ouderwets winkeltje in de boerderij waar je koeientouwen, klompen, sigaren en 

kruidenierswaren kunt kopen. Een echt winkelbelletje aan de deur. Ze is weer dol op het vee, op haar 

man en op het winkeltje. Trui was wijs, was moedig, de meisjes zijn haar nog dankbaar dat ze zo 

kordaat tussen beide kwam. En wij, moderne mensen laten onze kinderen rustig met de verkeerde 

trouwen. O Trui, was ik maar zo wijs als jij! 

10 maart ’71 bij Trui geweest om vragenlijsten te beantwoorden (getyped vel) 

Zoals altijd, begon de oude tijd weer te leven en besefte men ten volle hoe moeizaam het was 

zichzelf en de twee koetjes in leven te houden. Men had geen stukje grasland vóór het gebruik van 

kunstmest hier verandering inbracht. Trui herinnert zich hoe trots haar vader in 1925 zijn eerste 

stukje grasland stond te bewonderen.  De twee hectare bouwland werd gebruikt voor de bouw van 

aardappelen. Rogge, boekweit en rapen. Dagelijks gingen Trui en haar moeder gras plukken in het 

bos. Moeder plukte, Trui sneed met de sikkel. Men droeg het over de schouder in grindzakken of 

matzakken naar huis (matzakken, grof touw, grintzakken fijner touw). In het Speulderbos wemelde 

het van grasplukkers uit Koudhoorn, Speulde en Houtdorp. Innige kennismakingen vonden er plaats. 

Op nieuw ingeplant bos was de kwaliteit het best, schoon, sappig, donkergroen gras. In april, mei was 

de kwaliteit van het gras het best voordat het in de piepen (pijpen) staat, zei Trui’s moeder. Vóór de 

bloei dus, als de dikke bloei stengels zich beginnen te vormen. 

Trui plukte in het bos van Boeschoten dag in dag uit, mijn hele jeugd ligt daar, elke boom, elke stob 

kende ik en wat stond ijk te watertanden als ik de koeien van Boeschoten daar in de wei zag staan. In 

de winter voerden ze gesneden heide, roggehaksel met lijnmeel en rapen. 

Maar soms probeerde men nog wat uit het bos te halen. Half februari kwam Trui’s moeder eens thuis 

met doodachtig spul uit het Speulderbos en Trui hoort haar moeder nog zeggen: ”die paar 

koebeestjes begonnen er toch van antewinnen”. 

Vóór Trui’s tijd ging men de koeien het bos in. Koeien heuen, de vader van Grietje nam een korf mee 

om de mest op te vangen en bond die ’s avonds als hij huiswaarts keerde op zijn rug. Men vindt in 

het Speulderbos nog de zogenaamde koeweg. 

Moeder karnde de melk, ging met de boter naar de markt (netjes versierd met een houten vormpje) 

kwam met een pakje margarine thuis voor eigen gebruik. Men at dagelijkse karnemelkse pap, die 

blauw zag van het toegevoegde water, want men had de karnemelk nodig voor een keu of een kalf. 

Een beetje melk hield men af voor de koffie, maar als de kinderen de melkkan hanteerden riep 

moeder : ’s juut ’s juut en dat betekende schei der mee uut, wees niet zo rojaal. 

Wanneer in het voorjaar de visboeren uit Harderwijk voor het eerst met hun bellen en gezang langs 

de karweg kwamen dan was het feest. Men hoorde ze ’s ochtends vroeg reeds van verre en stond 

gespannen op de uitkijk. Voor een kwartje kreeg men 200 haringen. Men bakte ze in raapolie of reeg 

ze aan z.g.n. heringspillen om ze te roken en te bewaren. O wee, wie in deze dagen geen kwartje had 

en dat kwam jammer genoeg ook voor. De visboeren zongen:  

Hering verse pan, 

 ze leven nog,  

ze springen nog, 

 ze roeren met hun staartjes nog. 



Grietje was een verschijning uit de vorige eeuw. Het leefpatroon van 100 jaar geleden was bij haar 

nog volkomen intact. ’t Was een ongemakkelijke tante die je de toegang tot haar huis kon weigeren 

maar eens nam Trui mij mee naar haar toe, en daarna ben ik er nog verscheidene malen geweest en 

kon zij op haar praatstoel over vroeger praten. Door omstandigheden die ik vergeten ben, was zij de 

enige gereformeerde op Koudhoorn en had ook daardoor weinig contact. Voor de stoute jongens van 

Koudhoorn was zij een mikpunt van plagerijen. Haar geliefde hondje bonden ze een rinkelend blik 

aan de staart of wreven er peper onder. Dat goede dier, dat wist dat de vrouw naar de kerk ging als 

ze haar goede kleren aan deed en dan rustig op de stoel bleef liggen.  Ook de geit was een trouwe 

metgezel die dagelijks voor de melk in de cichorei koffie zorgde. Als ik kwam wilde ze mij ’t genoegen 

van vuur op de haardplaat doen en van een kop koffie. Deze procedure duurde minstens 1 ½ uur. 

Eerst haalde ze een héél lang hout bijna van muur tot muur, dat legde ze over de vuurplaats. Dat 

hout moest in ’t midden door branden, daarna kon ze de beide einden steeds een eindje naar elkaar 

toe schuiven tot ’t hele hout was opgebrand. Een zware ijzeren ketel werd er boven gehangen en het 

duurde zeker een uur voor die kookte. Grietje had een hele dikke bril op en kon haast niet meer zien, 

alles was dan ook zwart en vuil, huis, muts, haar kleren, de rimpels in haar gezicht maar wonder 

boven wonder glansde het ijzeren haardstel, blaaspiep, pooktang, lepel enz. van ’t geregelde schuren 

dat ze nooit oversloeg en op ‘t gevoel deed. 

Ook ’t melkkannetje dat uit een piep kleine geut naast de kamer kwam was schoon. De kamer had 

nog ’t oude patroon. Naast de buitendeur één raam dat de kamer in schemerduister liet door de 

kleine ruitjes, bedekt tot ¾ door “t kleed” een soort wit lancaster met franje of balletjes. Ronde tafel 

met petroleum lamp erboven, haardplaat onder de voorprangende schouw met borden lijst. Ter 

rechterzijde de bedstee, ter linkerzijde de deur naar de deel, een kast, een deur naar de geut. Een 

oud Hollands Blok waar een familie geschiedenis aan verbonden was hing aan de muur, als enige luxe 

object. Grietje bakte een keer in de veertien dagen haar klein rog, bikkelhard in de oven buiten die 

met deeg werd dicht gesmeerd (zie foto). Haar w.c. was het zogenaamde mestgat overgroeid met 

seringen (zie foto). De broek had geen klep maar was open tussen de benen dus Grietje kon zo maar 

zonder veel manipulatie neer zijgen in ’t mestgat. 

Met haar oudere drie broers had ze altijd in dit huisje gewoond en had ze aan hun einde geholpen. 

Een broer leefde nog, had een vrouw maar verlangde steeds terug en kwam bijna dagelijks bij 

Grietje; in een deken gehuld op een karretje getrokken door een mager paard. Soms viel hij om als ’t 

paard de hoek om ging en de kinderen van Trui volgden altijd met spanning deze dagelijkse 

verschijning. 

 Toen Grietje 7 was, had ze op het broertje in de wieg moeten passen want moeders was soms de 

hele dag weg in het Speulderbos. De baby schreeuwde dan van de honger, maar vaak kwam dan een 

buurvrouw langs en gaf dan maar even de borst. Als Grietje aan deze tijden terugdacht kwamen de 

tranen wel zowat in de oude ogen. Je kon haar moeilijk verstaan. Ze had geen tanden meer en haar 

tong leek haar hele mond te vullen. Grietje accepteerde van niemand hulp. Ik heb haar eens een 

vrachtje hout laten verzorgen. Het eten dat mensen soms uit barmhartigheid op de stoep zetten liet 

ze onaangeroerd. Aan het eind heeft een zuster van de gereformeerde kerk haar eenkeer per week 

geholpen (die moet tact gehad hebben!). Dat heeft niet kunnen verhinderen dat Grietje op een nacht 

in haar bedstee gestorven is,  half voorover, eruit hangend. Onder in de bedstee woonden de ratten 

in het stro. 

Eenmaal is Griet opgenomen in ’t ziekenhuis ’t was omstreeks Sinterklaas en het is jammer dat ik het 

verhaal van Griet in het ziekenhuis en Grietje en de goedheiligman vergeten ben. Ik was altijd diep 

getroffen als ik bij Grietje vandaan kwam, dat eigen afgesloten wereldje. Die eenzaamheid en die 

gevoeligheid op de achtergrond als ze over vroeger sprak, haar ouders, haar broers. 



Dan ging het anders los op ’t kasteel Staverden van de familie het Jacob waar vader mij eens op een 

zondag mee naar toenam, waar de witte pauwen rondliepen. De grachten om het huis en de goed 

onderhouden zonnige tuin verspreiden een voorname sfeer en de heren hoffelijk samen van 

gedachte wisselend. Goed dat dit thans in het bezit is van het Gelders Landschap. In die dagen 

woonde daar de familie Jacob. 

Bosarbeid 

Rechtsboven ±1925? 

De bosarbeiders zijn aan ’t 

schaften op de hoek v.d. grens van Boeschoten en de weg naar Koudhoorn. 

De een zit op ’t stapeltjes brandhout dat straks mee naar huis gaat. De ander heeft het reeds op de 

fiets gebonden. De een hapt juist van zijn boterham, de ander heeft z’n pijpje opgestoken ’t 

koffiekannetje ligt naast hem op de grond. Dit waren stellig de eerste bosarbeiders toen bij ’t 

opgroeien van de dennen verzorging nodig werd. Links Jannes van Beek die samen met z’n broer Jaap 

enige jaren 3 of 4 dagen per week voor mij in het bos werkte tot beiden om gezondsheidsredenen 

afvielen. Zij zijn het die mijn natuurlijke loofhout bosjes voor ’t eerste gezuiverd en geschoond 

hebben en dit werk met zoveel enthousiasme deden, mij steeds moed in spraken als ik meende dat 

ze het te bar maakte. Wat hadden ze dat goed bekeken en wat is het resultaat goed geworden.  

Achter de rook ziet men met pet m. stijvenklep Rijer Doppenberg, de vader van Trui. Rechts Aalt 

Wolbersen, een zeer vertrouwde figuur op Boeschoten die ook veel op de boerderij werkte. Hij is nu 

ook overleden, de vrouw ligt reeds jaren gedeeltelijk verlamd, dik tevreden in bed.O, die arme 

bewonderenswaardige schoondochter die nu reeds jaren en jaren deze vrouw verzorgt en nooit van 

huis kan. 

Foto onder is dezelfde Jannes van Beek kunstmest strooiend langs ’t Kerkenpad. Deze van Beek is de 

vader van Aart en Jannes die enige jaren dagelijks in ’t bos werkten tot de grondwerkmaatschap ze 

met veel beter loon aan ’t bos onttrok. Daarna bleven zij zaterdags op Boeschoten werken. Aart viel 

af na zijn auto-ongeluk, waardoor hij invalide werd. Jannes is nog steeds mijn grote betrouwbare 

steun voor alle dingen. In geval van nood maakte hij zolder, kelder en keukenkastjes schoon, 

schoffelt de paden maar liever zie ik hem in ’t bos. 

Zomer 1977 



Jannes van Beek werkt hier nog steeds op zaterdag samen met Gerard Mulder uit Voorthuizen. 

Gerard werkt door de week bij S.B.B. met zijn auto haalt hij Jannes op. Deze zomer kocht Jannes voor 

mij 2de hands voor fl een goede aanhangwagen waardoor wij nu alle mogelijke vervoer in ’t bos zelf 

kunnen verwerken. Ook uitkomst voor ANWB-kamp. Zij werken voor fl 6,-- per uur voor deze tijd een 

zeer laag loon. Zodra de Rijkssubsidie doorkomt wordt loon verhoogd met terugwerkende kracht tot 

1 jan ’77). Peter van Asselt heeft mij sinds drie jaar veel werk uit handen genomen. Hij doet al het 

blessen, doet de handel met houtkoper de Ruiter in ’t Elspeet. Hij brengt orde en regel in mijn beleid 

en weet de papieren te vinden die ik wegmaak. De ideale vertrouwde hulp. Hij krijgt een som ineens  

per jaar.  Hij werkt nu het Beheersplan uit, ter verkrijging van de subsidie, een eindeloos bewerkelijk 

en papieren berg van formulieren met alle vragen aangaande het bos, de bodem, de doelstelling etc. 

maten, kadastrale nrs. enz. Het is een groot wonder dat hij dit kan. Voor dit werk denk ik hem fl. 

1000 toe. Gelukkig dat ik geen vreemde erbij heb hoeven halen op het Schoutenhuis 

En hier rijdt grootvader op zijn ezel. Toen hij slecht ter been werd en toch het bos in wilde was dit 

enige tijd een oplossing. 

 

Midden de heer Perk in Toverhuis (op bank m. D.o mijn…). Rechtsboven. Schimmel knapt karwei op 

in ’t bos met de paarden. Het bos is voor Schimmel zeer tijdrovend geweest. Hij had de volle 

verantwoordelijkheid voor alles wat er gebeurde. In de tijd na de oorlog waren er dagelijks 

bosarbeiders aan ’t werk, waar ’t werk voor georganiseerd moest worden, bij nat weer bij droog 

weer, bij zomer bij winter. Ze moesten gecontroleerd en betaald worden, ze moesten gerekruteerd 

worden . Ook met de boeren die perceeltjes hout kwamen kopen moest hij voortdurend in hett bos. 

Ook de hele papieren arbeid hield hij bij, hoewel met onleesbare hanepoten, was het toch steeds in 

orde. Hij ontving daarvoor hele 50 gulden in ’t jaar, maar de pacht was dan ook ik meen f 450,- per 



jaar voor gebouwen en voor land. Hij had een sterk verantwoordelijkheidsgevoel voor ’t bos, maar 

deed daar onverwachts de vreselijkste dingen, waar zowel grootvader als ikzelf verslagen door 

konden zijn. Een klein voorbeeld: de oude mooie laan had een prachtig heide karrespoor. Toen de 

douglas geveld was, heeft hij de hele laan met de hei en karrespoor omgeploegd. Gras kwam in de 

plaats, het spoor was weg. Waarom? “Dat hoorde zo als je nieuw bos ging planten”. Tweede 

voorbeeld. Op een dag zag ik bij de kuil een man bezig. Onze zeldzame, geliefde eikestruik te kappen, 

de kromme moest hij hebben voor een man die “deed in Rustiek” in Hilversum. Ja, hij wist ’t wel, hij 

had bij de staat gewerkt en hij wist ’t wel! Hij was al aan de achtste karrevracht bezig. Schimmel had 

hem verlof gegeven. En ik zat verdorie op Boeschoten en wist van niks. 

“De mooie Laan” eertijds toegang tot Boeschoten. Een dito mooie laan in de Bovenkamp. Zaagprofiel 

Commentaar van Jannus van Beek Sr. Schimmel heeft al zo lang met mevrouw in het bos gelopen of 

hij begriept mevrouw niet of hij wil mevrouw niet begriepen. Er zit wat in. 

En daar (in ’t midden rechts) is nu die mooie laan. Zo mooi komt er nooit weer een. Geplant in 1906 † 

1949. 

 

Schimmel rijdt daar in de dogcart met Liesbeth en Karel de Vries. Alle pogingen een nieuwe mooie 

laan te planten zijn mislukt, grondbewerking, compost, lupine ten spijt. In die jaren bevroor alles in ’t 

voorjaar, jaar in jaar uit. Douglas, grundi selectie dennen, berken, krenten, Amerikaanse eik eikels, 

Limburgse kriek. 

 Ik dacht ; iets moet toch lukken. De grundiwordt geschuurd en gegeten, de eikels door de gaaien 

uitgepikt, maar grundi….. geeft het nooit op maakt altijd nieuwe loten. De krenten gaan we nu om 

hakken, ze overheersen. Er komt bedenkelijke prunus en elzen vegetatie. De laan bracht fl 12.000 op. 

Ik had geld nodig voor de verbouwing. Maar hoe jammer eigenlijk 10 jaar of 15 jaar had hij nog de 

toegang tot Boeschoten kunnen sieren. 

 

Onder : Miel en Lot Schreuder lopen in de Mooie Laan. 

Foto boven. De weg van Bergsham naar Boeschoten. Rechts op de foto ziet men de toppen van de 

mooie laan in de hogekamp, zo mooi samen met de Amerikaanse eiken. Als een gekarteld zaagblad 

zag men deze al vanuit de trein naar Stroe boven de omgeving uitkomen. 



De geschiedenis van mijn terrein bij de heide. 

 

En hier is nu ’t beroemde “Gat van Zus” 

Niemand weet met zekerheid hoe het ontstaan is. In de ijstijd, zoals ’t Solse Gat? 

Heeft men er leem gewonnen voor huiselijk gebruik zoals ’t gat bij Ouwendorp voor de Garderense 

kerk? Of wil men geloven wat somatische geesten met graagte vertellen : Een vergaderplaats van de 

oude germanen. De mooie ronde glooiende wallen rondom de kuil waren om op te zitten zoals de 

treden van den amfitheater bij de oude romeinen. 

Er is ook nog een alleraardigst klein gatje. Men moet het op enig afstand ten oosten van de kuil 

zoeken. 

 

 



 

In 1914 kocht mijn vader drie stukken heide van 25 hectare van boertjes die liever geld dan heide 

hadden voor een prik. Broer Con kreeg het stuk Bergsham met de grafheuvels, hoogste punt in de 

omtrek (45 M.B.A.P) met het toen nog vrije uitzicht naar Amersfoort en de Zuiderzee bij Harderwijk. 

Een verrukkelijk punt om bij zon ondergang naar dat verre verschiet te kijken. Zelfs de dom van 

Utrecht was bij heel gunstig weer zichtbaar, ik meen even links van de lange Jan van Amersfoort. 

Eerst liep daar nog het heidekarrespoor vol bochten om heen naar Garderen. Geen rechte weg geen 

recht fietspad, die rechte wegen die elk landschap stuk maken. Het was toen de mooiste wandeling, 

die men vanaf Boeschoten kon maken en men deed het zo gaarne ’s avonds. Men liep het kerkepad 

naar Boeschoten – jonge aanplant – kwam dan op de open heide, aan alle kanten de ruimte tot je op 

de top van Bergsham het silhouet van Garderen zag, kerk – molen hoge rij iepebomen, wallen en de 

wijde eng , vaak met gele lupine en nog vaker met het feestelijke witte boekweit. Jammer, al dat bos 

dat ’t uitzicht belemmert. Jammer dat rechte fietspad naar Garderen en de dooie geschaafde weg. 

Hoe heerlijk ook de lupine. Hoe verlangden wij in dat laatste jaar van de oorlog naar ’t uitzicht van 

Bergsham toen we nooit met zekerheid wisten wat in de wereld gebeurde. We zagen er de rook van 

Putten…. Het bombardement van Stroe’s spoor en aan ’t einde : de palen van Radio Kootwijk De 

laatste nacht kapot gemaakt. Wim’s stuk was niet zo interessant. Mijn vader heeft er veel laten 

aanplanten. Maar mijn kuil, dat was nog eens wat en wat een leuke gewaarwording als 

vreemdelingen de weg vroegen naar ’t Gat van Zus. 

Mijn eerste herinneringen. Ik stel mij voor dat ik 16 jaar was. Van de Apeldoornse straatweg tot op 

Bergsham, vanaf Boeschoten tot aan de Garderense eng, het was alles heide. Heide weliswaar met 

eikestruiken , maar die waren gelijk met de heide door de schapen kort gehouden. Hoe oud waren 

die eikestruiken? Geen mens die ’t zou kunnen zeggen. Na ’t verkopen van de heide  en het 

verdwijnen van de schapen groeiden de struiken al spoedig de hoogte in, na een aantal jaren gekapt 

als eikenhakhout. De enkele struiken die toen gespaard werden zijn nu uitgegroeid tot die prachtige 

Speulderbos achtige eiken monumenten die mij op ’t idee brachten, meer struiken te formeren op 

dezelfde manier. Door het weghalen van de dunne twijgen en ’t laten staan van de beste en 

karakteristieke stammen. Ook die struiken werden een mooi voorbeeld van wat mogelijk was. En nu 

werken wij ernaar toe ’t hele stuk een beurt te geven. Een te groot en kostbaar werk. Maas D. en ik 



blessen, de Bruin haalt de in de weg staande dennen weg en de A.N.W.B. kampeerders hakken -  

kijken met trots naar hun “kunstwerken” 

Maar vroeger toen alles nog heide was, hoe goed herinner ik mij dat ik erop uitging om “mijn” 

nieuwe grondgebied te bekijken. Hoe ik haast uren kon lopen voor ik de kuil kon vinden. Hoe vader 

om, het makkelijker te maken, dwergdennen plantte als wegwijzer. De meeste zijn nu dood en 

omgehakt, maar één groeit en bloeit steeds prachtig en heeft omhoog voldoende licht 

gevonden.Boven aan de rand van de heide staande, op de hoek rechts van ’t wegje. Wat een 

verrassing als ik dan eindelijk de kuil had gevonden waar ik lekker onder in de heide ging zitten, en 

niets meer van de wereld zag dan de heide om mij heen met de kleine gele, tormentil, een ééns een 

grote dikke pad. 

Na de bebossing rond om de kuil, bloeide en groeide er nog van alles, vingerhoedskruid, 

boterbloemen, kroos in het water en eens trof ik er een wilde eend met jonge eendjes, op doortocht. 

Nu zijn de beuken te groot het gebladerte neemt te zeer het licht weg. Er groeit niets meer. Nog lang 

zijn de eikenstruiken met de nieuwe aanplant mee omhoog gegaan. Dunne kronkelige stammen, 

maar helaas nu kunnen zij er zich meer tegen op werken - meesten omgehakt (ook die met ’t gat van 

de bonte specht, die gelukkig een andere boom heeft gevonden). Maar wat een verrassing nu erna 

het meerdere licht op de bodem grote plekken bosanemonen verschijnen. 

De heide werd aan drie zijden beplant met dennen. O, wat moet dat een slechte soort zijn geweest. 

Voordat in 1959 kaalkap werd toegepast (behalve één perceel ten de zuidelijke grens) moesten 

jaarlijks talrijke dode dennen worden omgehakt, ze maakten een miezerige indruk. Dat ik tot kaalkap 

over ging was het stomste wat ik had kunnen doen. Eén nachtvorst eind mei en alles was dood – mijn 

met zorg gezaaid, gekweekt verplantte 12000 jonge douglasjes! 

De dennen hadden inmiddels, zoveel natuurlijke verjonging veroorzaakt, dat hele dennebossen 

ontstonden. Tussen weg en kuil aan de oostelijke rand van de heide hebben we ze verzorgd als echt 

dennebos. De heide trachten wij gezond en schoon te houden. De vele dennen in de zuidwestelijke 

heide groeiden tot bos maar zijn nu veelal ter wille van de eiken weggenomen. Als men niets doet 

groeit alles vol en dicht. Voor een open plek, voor ruimte moet gevochten worden. 

4 sept. ’75 De om de kuil geplante douglas wordt niet oud. Sommige dood of op sterven. Een werd 

verzaagd tot 2 tafels van 5 ms lengte waaraan wij op mijn 80e verjaardag in ’t gerestaureerde 

achterste hok vierden. Ook de oude Melis was aanwezig en filosofeerde over de dagen dat hij deze 

boom geplant had. 

De geschiedenis van de Hut is lang en veelbewogen. Nee, Juni 1970, zijn alle sporen van de oude hut 

verdwenen en staat daar een spiksplinter nieuw noors huis met zorg door onze Liesbeth in 

Noorwegen uitgezocht. ’t Noorse huis moet nog een beetje aan z’n omgeving wennen, zo nieuw en 

foutloos te midden van een wereldje waar van alles aan mankeert door de tand des tijds. 



Het moet omstreeks 1910 zijn geweest toen onder 

de bomen van Groot Boeschoten met ’t front naar 

’t kerkepad een hutje verscheen met een vrolijk 

wapperende vlag. Ongehoord een vreemde 

indringer in Boeschoten. Plannen werden beraamd 

omdat hutje te overvallen en onschadelijk te 

maken. Maar voor ’t nog zover was, ontdekten wij 

dat de bewoners van het hutje een hele aardige 

mijnheer was, die de streek tot in de puntjes kende, 

en die van de Staat vergunning had gekregen hier 

zijn hutje neer te zetten. Hij kon daar dan geregeld 

komen, ook voor de jacht. Hij en zijn vrouw – 

mevrouw Wibbelink van Heuven (vader van Heuven 

was notaris in Barneveld). Wibbelink werkte als 

ingenieur voor de Dordtse gasfabrieken) leefden 

met de van Surksums zoals wij met de 

Middendorper. 

Toen de Staat, doordat er meer vragen voor hutjes 

kwamen, mevrouw Wibbelink de toezegging 

opzegde heeft Wibbeling van mijn vader toestemming gekregen zijn hutje op Klein Boeschoten te 

zetten, zo dat hij het contact met de van Surksums  ongestoord kon voortzetten en wij geen last van 

elkaar zouden hebben. Wij waren allemaal dol op de Wibbelinks. Al vroeg, om 7 uur waarden mijn 

kinderen rond zijn hut in de hoop om levensteken te zien en mee op tocht te mogen. De hut had een 

overdekte stoep waar ’t geweer hing en de jachthond lag, en waar dikwijls Jan Wibbelink met zijn 

pijpje zat. Deze gelukkige toestand heeft geduurd tot Wibbelink met vervroegd pensioen ging en een 

huis in Garderen liet bouwen – de Roeëkamp, aan de Roeëkamperweg. Bij die gelegenheid schonk 

mijn vader mij de hut als persoonlijk eigendom. Ik mocht laken-linnengoed kopen! En mijnheer 

Wibbelink kreeg fl300,-- . 

 

 

 

 



 

Na de oorlog begon een moeilijke periode met de Hut. Hilde nam er na hun jaren van gevangenschap 

en nederlaag haar intrek in met Ivo, die na ziek uit Oostenrijk zijn thuisgekomen, hier verder moest 

herstellen. De verhoudingen waren zéér moeilijk, zowel met ons als met de boerderij. 

Toen Con en Konrad weer op vrije voeten waren wilde Con de Hut voor Conrad hebben en ging die 

toen samen met Konrad tot een echt huis met verdieping en pannendak verbouwen ’t werd een 

officiële schenking – de hut kreeg een apart kadastraalnr. 

De moeilijkheden bleven niet uit en na ± 3 jaar mocht ik de hut van Konrad terugkopen. Getaxeerde 

prijs fl3500,--, ik gaf hem het dubbele. Wim liet op zijn terrein een huis voor Konrad zetten en daar 

trok Konrad heen.  

En nu hadden wij geen hutje, maar een echt huis dat bewoond moest worden. Wij boden het Ari aan 

als bedrijfswoning, voor een knecht en zo kwam daar Jan en Hennie v. Winkoop in. Het leek eerst 

alles best en goed maar al ras boterde het niet. Jan een fantast en Hennie een klets, boterden niet 

met Riet. Ze werden veeleisend, waren jaloers op Ari en Riet die zich meer konden permitteren en 

trokken met kwaadsprekerij naar Nijssen die in conflictsituaties hun zijde koos. Ook hier zal jaloezie, 

Arie dat jongetje zat daar op die grote boerderij en kwam buurman niet eens om raad vragen. Ari 

kwam in 1953 (kort na mijn vaders dood) en was even te voren getrouwd. Ach, wat was dat een 

moeilijk begin voor Arie en Riek, de ruzies liepen zo hoog, de leugencampagne zo ongehoord. De 

Nijkerkercourant die ’t niet vertrouwde stuurde Arie een advertentie met een inhoud die wilde 

zeggen dat Arie eenieder liet weten niet aan Riet te verkopen, want hij kon zich daar niet 

verantwoordelijk voor stellen!! 

Nooit zijn wij erachter gekomen wie deze lage streek wilde uithalen. Het is te onverkwikkelijk deze 

drama’s uit de doeken te doen. Maar tranen zijn er zat gevallen. 

Nadat Jan van Winkoop zich uit de hut liet zetten (meubeltjes in de sneeuw, kwam een ander 

echtpaar niet van lange duur. Ari besloot het met slechts één arbeider te doen, die in de Maat 

woonde. Daarna hebben wij aan Dries de kleermaker, zoon van Geut v. Middendorp gevraagd voor 

niets te komen wonen – mij te helpen met schoonmaken etc. En toen brak er op deze plek weer een 

zegenrijke periode aan. 

Ze waren de tactvolle, humorvolle, goede feeën van Boeschoten. Ze hoefden mij maar in de verte te 

zien aankomen of de koffie was klaar, hoe vaak heb ik daar gerust na ’t bos, hoe opwekkend gezellig. 

Knopen werden vanzelf aangenaaid, ’t koper gepoetst, de appeltjes gedroogd en aardbeien dat ze 

hadden! Deze vredige toestand heeft geduurd tot Daarna hebben we deze plek bestemd voor 

permanente vacantie woning voor Jan en Liesbeth. En nu na twee jaar wachten op de vergunning 

staat daar nu het nieuwe huis. Voor mij een ruggensteun en gezelligheid in ’t besef dat een plek op 

Boeschoten ten minste goed verzorgd zal zijn. Reken maar! 

Hiernaast de ets van het oude hooischot dat nu door J.v.L gerestaureerd werd en waartegen het zo 

heerlijk zitten is, in de zon, beschut tegen de westenwind, 

 

(in potlood bij geschreven:): Op deze ets zijn de zware toegangsdeuren te zien die nog vrijwel 

onveranderd zijn bewaard. Ook de bakstenen onderbouw is bewaard. Deze ontbreekt bij schaapskooi 

in Groot Boeschoten . 

 



Het vervolg 

In de jaren dat de Hut vredig mijn persoonlijk eigendom was denk ik aan Els Kuiper, Elsbeth; 

vriendinnetje; die veel bij ons was en dikwijls samen met Elsbeth de hut bewoonde. Op de foto zit Els 

aan de tafel, op de ander Elsbeth en Els hun benen nadat ze met rogge binden geholpen hadden. Els 

hoorde er helemaal bij, had thuis met veel moeilijkheden te kampen, was een begaafde leerling op 

de kunstnijverheid school, en toen ze in de oorlog met een spinnenwiel achter op de fiets bij Trui 

wegreed, sprak Trui’s vader ’t onvergetelijke woord: “Die roje van jullie is ook lang niet 

beschimmeld”!  

In de laatste hongerwinter kwam Els langs Boeschoten fietsen, ik was er niet ze fietste door naar 

Friesland, in de hoop te fourageren, op de terugweg per boot over ’t Ijsselmeer is de boot vergaan. 

De opvarenden in de kajuit bijeen. Twee jaar later is de boot gelicht. Ik wou dat Els nog eens even 

hier op Boeschoten bij mij kon zitten en van de vrede genieten – vrede in dat zo conflictvolle leven. 

Dan was daar de periode van Liesbeth’s rustkuur nadat men ontdekt had dat zij leed aan de ziekte 

van Besnier Boeuck waardoor zij haar praktijkjaar voor de school voor Maatschappelijk Werk moest 

onderbreken. ’t Was oorlog, maar nog niet zo nijpend als in de laatste jaren.  

Liesbeth Was een gezellig rustpunt , met ’t toegewijde poesje! 

Het plekje was mij zo dierbaar, met de rug naar de boerderij, de grote beuken van Groot Boeschoten 

links en ’t stukje bouwland voor mij, dat ik nooit aandacht had voor de plek waar nu mijn Toverhuis 

staat. De bloeiende wildekersen, ja dat was verrukkelijk maar ’t plekje met ’t uitzicht waar ik nu zo 

gelukkig mee ben 

Dependance Toverhuis 

 

Wanneer men maar vergenoeg terugdenkt dan was de villa met losse-klossende kinderen die in en 

uitliepen, vol van ’t lawaai van een eeuwig pompende pomp, met Trui die luiers waste, afwaste. Het 



was te begrijpen dat mannen die zich concentreren wilden op hun werk daar niet tegenop konden en 

zo ontstond dan de dependance, de plek waar men rustig kon werken, waar ook 2 slaapplaatsen 

waren. ’s Zomers werd het er echter stikheet en zo werden de wanden voorzien van een celotex 

binnenwand wat een enorm effect had op de temperatuur. Oom Con had er een schildersezel staan, 

de ligging op het noorden was goed voor zijn werk. Er is dan ook veel gewerkt in de dependance. 

Denk alleen aan Bartu die daar voor haar doctoraal blokte. 

Ik denk ook aan de diverse gasten die daar de koude voor lief namen, zoals de verwende Mr Jaap 

Schröder en zoals de onverschrokken Balinees Madé Djelunlik. die daar logeerden tussen Kerst en 

Nieuwjaar en zich in ’t ijswater moesten wassen om dan in ’t strengste winterweer naar Apeldoorn te 

fietsen voor een Nieuwjaarswandeling. Wat een held en altijd vrolijk. 

Ik denk ook aan de laatste oorlogswinter toen alle bedden vol waren. D. en H.G. in de dependance 

sliepen en toen enige dagen voor de bevrijding (hier eerder dan in Holland), na de slag bij Arnhem, 

hier Duitse inkwartiering werd aangezegd. Snel ontruimde ik de rommel van de jongens en bracht 

hier twee uitgeputte jonge officieren naartoe. De wilde kersen stonden in bloei en wat zei die ene 

verwonderd om zich heen kijkend: “O Gott es ist Frhuling”, “ein Mahler hier, wo ist der” en toen 

ontspon zich een kleine – tragische conversatie. Ik vond het ellendig. Hij had zelf een atelier in 

Berlijn.”U bent er nu gauw af voor ons begint ergste, ik heb een oude moeder in Berlijn. Ik liet als 

enige rommel een Rilke boekje onder een paar spelletjes liggen (expres). Het Rilke boekje was weg! 

De Duitsers werden door de Canadese vlammenwerpers vernietigd. – En dat vond je dan zeker 

allemaal fijn? – 

Later, toen ik zelf veel op Boeschoten moest zijn en ik er vaak alleen was, was de villa me erg 

dierbaar. Het was er dan stil en opgeruimd en ik genoot vanaf “mijn” stal van het gezicht op boerderij 

en bomen. Toen de kleinkinderen op kwam zetten was het natuurlijk uit met de rust en de orde en 

begon ik de behoefte te voelen mij te kunnen terugtrekken. Toen na de oorlog het hout zoveel 

opbracht en toen de boerderij was verbouwd en de veldschuur gebouwd, meende ik mij de luxe te 

kunnen permitteren van de dependance een klein persoonlijk huis te bouwen. Na veel gepraat en 

geteken, kwam ’t huidige Toverhuis uit de bus. Diderik stond erop dat er geen geveltje naar ’t 

bouwland mocht komen en dat de schoorsteen midden uit de nok moest komen, dan zou het meer ’t 

karakter van bakhuis krijgen – niet van nòg een villa. Hij had groot gelijk – tot vandaag de dag ben ik 

heel tevreden over mijn toverhuis. Jammer dat de kersenbomen verrot waren. Uit één stam liet ik 

planken zagen. Daarvan hebben wij nu allemaal mooie roodachtige bankjes en  krukjes. Een grote 

verbetering was toen het Toverhuis waterleiding kreeg. Zou de elektriciteit nog volgen? Maar ’t 

groeit te dicht rondom, en stemmen gaan op voor net grasgazon…… 

4 sept ‘75 

En nu ik vierde zojuist mijn 80 verjaardag in het gerestaureerde achterste hok. Is de omgeving van 

mijn toverhuis reeds enige jaren geciviliseerder. Gazonnetje in ’t noorden. Grindtegelplateau met 

tafel en bank in ’t zuiden met daar tegenover een moerasvijver met kikkers en goudvissen! 

De eerste impuls voor elelectrisch licht werd genomen door Ds. De Groot uit de Terp, die de 

electriciteit leidde van villa naar Toverhuis. Later is alles voltooid door electricien uit Garderen en heb 

ik zelfs een olie gevulde electrisch  verwarmde radiator. Oliekachel weg. Een houthokje werd 

getimmerd door Jannes en Gerard ……… 

Van  ….Inge Homs kreeg ik een zeer goede oude electrisxche deken. 



Jammer vind ik dat het bouwland voor, het nu weiland werd. Een groot drama vond plaats toen Ari’s 

drachtige paard met zijn kop over de meidoornhaag van mijn digitalis at en het niet overleefde. 

 

Invloed en gevolgen van oorlog voor Boeschoten 

Wanneer ik de geschiedenis van Boeschoten beschrijf dan is het onvermijdelijk de oorlog van 1940-

45 daarin te betrekken. Niet alleen wat de repercussies voor Boeschoten zijn geweest en hoe de 

laatste hongerwinter hier verliep, toen Boeschoten een dorp geleek met Melis als burgemeester, 

Zoveel ondergedokenen, daklozen, werden hier ondergebracht, maar allereerst hoe de toekomst van 

Boeschoten er door bepaald werd, op een wijze die veel moeite en verdriet, onenigheid met zich 

mee heeft gebracht. 

Wanneer ik tot dusverre over Boeschoten schreef, dan lijkt het alsof ik en mijn kinderen de enig 

belanghebbenden waren, alsof oom Con en zijn kinderen niet bestonden. Niets is minder waar. Oom 

Con voelde zich stellig evenzeer verbonden met Boeschoten als ik. Voor Hilde en de kinderen behalve 

Machteld? Was het belang minder groot dan voor de mijne. Zij woonden buiten, voelden de band 

met de Schimmels niet aan zoals wij – wat soms tot moeilijkheden kon leiden. Voor mijn kinderen 

hadden Melis – moetje strikt gezag, er was altijd overleg. Tegenover Tante. Hilde voelde moetje zich 

onzeker. 

Oorspronkelijk had grootvader oom Con als enig erfgenaam van Boeschoten bedoeld met het oog 

daarop had hij de villa op oom Con’s naam laten zetten. Als ik hierover nadacht stelde ik mij voor dat 

ik dan mijn zwaartepunt naar de kuil zou verleggen. Grootvader vond dat niet zo ideaal voor mij, daar 

kwam bij dat hij zelf heel goed inzag dat wij een veel beter contact hadden met de boerderij en meer 

verbonden voelden dan  Con c.s. Hij nam zich toen voor mij de boerderij na te laten, oom Con het 

bos. Maar het huis bleef van oom Con. 

Toen nu de oorlog kwam en oom Con zich had gevoegd bij N.S.B. en S.S. sloeg grootvader de schrik 

om ’t hart want – wanneer Hitler verloor, dan zouden zijn (oom Con’s) bezittingen geconfisqueerd 

worden. Dat risico mocht niet genomen en het huis werd overgebracht op mijn naam zeer tot oom 

Con’s grief. 

Hij liet mij beloven hem na de oorlog bij leven en welzijn weer vast voet op Boeschoten te 

verzekeren. Dat ik deze belofte gestand moest doen heeft aanleiding gegeven tot de grootste 

ellende, ik wil daar niet over uitweiden. De Hut gaf ik prijs, toen oom Con vrijkwam heeft hij die 

samen met Konrad  tot huis verbouwd, toen de moeilijkheden te groot werden is Konrad vertrokken 

en moest ik ’t huis terugkopen etc. Maar in 1946 had grootvader mij heel Boeschoten geschonken. 

Boerderij en bos waren in oorlog geheel verwaarloosd. Grootvader kon het toen niet meer aan – hij 

was toen 83 – oom Con zat gevangen, oom Wim in Afrika. Hij zag dit als de enige uitweg. Ik was 

verrast had nooit in de verste verte aan deze mogelijkheid gedacht. Ook na de overdracht heb ik nog 

lang geschroomd Boeschoten als mij toebehorend te beschouwen: Boeschoten was eenvoudig van 

grootvader, grootvaders gedachte, werk en liefde, pas heel langzamerhand is het “mijn”Boeschoten 

geworden. Voor oom Con was dit stellig een zure pil. In gevangenschap heeft dit hem meest van al 

dwars gezeten. 

Invloed en gevolgen van oorlog voor Boeschoten vervolg 

Na Dolle Dinsdag toen men voorzag een nieuwe oorlogswinter tegemoet te gaan, besloten wij in de 

Apololaan dat Annie met Fritz en Doris Herich – ondergedoken bij ons in Amsterdam zou blijven en 

dat ik met Diederik en H.G. naar Boeschoten zou gaan. Op deze manier zou de voedselvoorziening 



ook beter functioneren en Annie en Doris wilden ook liever niet weg uit Amsterdam. Elsbeth was in ’t 

weeshuis en Joan was bij de ondergrondse. 

Hoe Diderik en H.G. in Boeschoten zijn gekomen weet ik niet meer, waarschijnlijk per fiets. Ik ging 

met de laatste trein – treinen gingen niet meer – naar …. Joost. Daar vond ik een melkrijder die na 

uren rijden in de richting van Boeschoten kwam. Hoe ’t verder verliep met bagage enz. ik weet ’t niet 

meer. 

Ik was er geheel op bedacht dat ik daklozen zou moeten herbergen. Na een paar dagen werd mij via 

Staatsbosbeheer gevraagd of ik prof. Hudig uit Wageningen zou kunnen opnemen. Niet alleen hem 

maar ook zijn vrouw, mevrouw Hudig Kapteyn (dochter van de sterrekundige), zijn assistent, de heer 

Leer met vrouw en zoontje van 2 jaar en dan nog de stuurse Groninger dienstbode Aal. 

Ja, dat kon, Hudig en mevrouw grote slaapkamer, Leer familie in ’t muziekbedkamer. Ik in 

schoorsteenkamertje, Aal de arme zonder morren op de zolder en Diderik en H.G. in de dependance. 

Gezien deze heterogene verzameling mensen, dicht op een gepakt, moet ik zeggen dat de maanden 

dat we samen moesten leven wonderwel zijn verlopen. Ik had de indruk dat ieder zo goed het ging, 

zijn draai kon vinden. ’s Ochtends werd door prof Hudig een klein kacheltje in de grote slaapkamer 

aangemaakt. Waar de afdeling hoofdarbeid zich neerliet, de jongeren konden daar ook werken. ’s 

Middags kwam mevr. Hudig beneden en was dan geniaal in ’t vervaardigen van kledingstukken uit 

oude gordijnen en lappen. Zij zat daar dan zo rustig en gezellig te naaien. 

Kleine …. Leer en zijn moeder scharrelden rond, de methode van opvoeden was ons allen een doorn 

in ’t oog. Tot ik op een goede dag, aangemoedigd door de jongens, niet langer zwijgen kon en drie 

kwartier heb georeerd, - niet geheel tevergeefs.   

De heer Leer liet zich bedienen en droeg zijn steentje niet bij. Wel buiten, daar werkte hij aan de 

loopgraaf. 

Onvergetelijk is hij er geworden, door luid vanuit zijn schuilplaats te roepen, toen hij zich samen met 

Diderik voor een Duitse soldaat die huiszoeking deed verstopt had: “Annie ben jij daar”!!! Diderik 

denkt nog steeds dat de Duitse soldaat maar net deed of hij ’t niet hoorde!!! 

En wat deed ik eigenlijk? Ik voel mij nog steeds op botsen tegen Aal die steeds rondliep met dweil – 

vaatdoek en nooit één pas van de rechte weg afkwam. Ik was een soort intermediair. 

Oorlogswinter op Boeschoten vervolg 

Melis noemden wij de burgemeester van Boeschoten. Een keer per week ging ik vragen wat ik kon 

krijgen voor mijn nederzetting. Dat was dan roggemeel, waarvan wij roggepap kookten met een 

scheutje melk. Melk elke dag, maar voor ’t grote gezin was het natuurlijk weinig. Een keer per week 

een ei voor elk. Aardappelen en knollen van ‘t land. Nu dat was heel wat meer dan men in de stad 

had, en men hoefde er niet uren voor te sjouwen. 

’t Mooiste moment van de dag was de avondboterham. De blauwe kan met water stond midden op 

de ronde tafel, een theelichtje op een schoteltje op de waterkan was het licht waarbij wij aten en 

omdat wij toch geen licht hadden (elke avond Nog 1 uur butagas om te lezen) sponnen zich de 

gesprekken in discussies uit, soms met kunde, soms met heftigheid, maar steeds boeiend en 

interessant door de omvangrijkheid van prof Hudig’s kennis en ervaringen en door zijn kritische 

geest, die toch de jongens volkomen aan hun trekken liet komen. Ik genoot dan, maar mevrouw 

Hudig werd het soms te machtig en dan sloop zij stilletjes naar boven. 



Verder ontpopten zich nog een hele actie activiteiten. Mevrouw Leer hield een paar middagen 

schooltje omdat kinderen niet meer naar school konden. 

Prof. Hudig hield voor de boeren lezingen over landbouwchemie, de structuur v.d. grond en invloed 

van warmer …,. En mevr. Hudig deed 1 of 2x per week Deens met mij op ’t schoorsteenkamertje.  

Ik hield van haar. Ze heeft mij veel verteld. Zij heeft die prachtige biografie over Anderson 

geschreven in het boek over haar vader Kapteyn. Grootvader Kapteyn had een … kostschool in 

Barneveld. In haar vluchtkoffer zaten kleine dierbaarheden, ook het boek van Anderson dat ik met 

haar las in het Deens. Maar (wat is dat ook weer in ’t Deens) en Spilleman (=Nur ein Geiger). Met 

Sinterklaas toverde zij voor ons allemaal een verrassing. Voor mij een zilver lepeltje met het Deense 

meisje. Lang heb ik het gebruikt maar nu is ’t zoek….. 

We hebben steeds “U” gezegd, totdat het voorbij was, en wij het er allen goed afgebracht hadden. 

Direct nadat we uiteengingen was het je geworden. 

Joost en Hettie 

Ik zei dat intermediair was. Behalve mijn eigen nederzetting, woonden in het bakhuis de  mevrouw 

Overdijkink met Henk en Coos, een volkomen hysterische persoon. Overdijking zelf werkte dag en 

nacht om te helpen in alle nood en behoefte. Zijn huis aan de straat stond niet fijn, met 

bombarderen op ‘t verkeer. Zij raakte daar volkomen over van de kaart. 

In de Hut zaten “ome Bart” en de zijnen ondergedoken spoorwegemployé uit Stroe. Op de boerderij 

zat Annie en Gerard met twee kinderen. En Eefjes (toen nog niet) aanstaande man Jan Haanstra en 

moedersjongetje die flink gepest werd. 

9 (getypt vel papier met onduidelijk paginanummer) 

Brief Jan de Boer oorlogsherinnering aan Boeschoten Amsterdam 18-10-70 

Beste Clara 

Ik kom even de stilte verbreken en je bedanken voor je brief….. 

Ook ik heb een sterke herinnering aan mijn ene dag en nacht in Boeschoten in de oorlog toen ik met 

een oud maar groot karpet achter op een damesfiets helemaal naar het winterse Boeschoten reed om 

dat karpet in te ruilen voor leeftocht, hetgeen uitstekend lukte. Wat een tafel met mensen trof ik bij 

jou aan. Ik herinner mij heel goed Prof. Hudig – wij hadden een gesprek over de oud Grieken – hij 

legde de nadruk op de overeenkomst de tegenwoordige mensen, ik op de verschillen, maar hij was 

knap, wist veel van de Bijbel en ik niet…. Een fijnere indruk had ik van Mevrouw. Hudig ook zij sprak 

over Andersen, later kocht ik haar boek, dat door Marthe nog altijd wordt gewaardeerd. Ook een 

ervaring was het overnachten in de koeienstal. Wat de geluiden betreft deed het denken aan de kajuit 

van een nachtboot op zee. Verder was het er lekker warm. De volgende dag moest ik voor dag en 

voor dauw op pad omdat om 9 uur de controle in het Eemland begon. Dat was geen kleinigheid, met 

een zwaarbeladen damesfiets over de glibberige besneeuwde en bevroren bospaden de weg te 

vinden. Gelukkig is dat alles toen goed afgelopen- Een heerlijk moment om dan met de buit eindelijk 

de Terborgstraat in te rijden. 

Een andere Boeschotense oorlogsherinnering was het logeren in de villa na mijn longoperatie en 

maandenlang verblijf in een ziekenhuis. Ook mijn leven is verweven met Boeschotense herinneringen 

en herinneringen aan zijn bewoners. Montessori lyceum, de Bruinvis (ik kampeerde daarop 

uitgenodigd door de acht jongens) verder de pianoles van Joan, die heel muzikaal was en van 



Strawinsky hield, maar aan de piano geen noot verder kon spelen dan die waar hij naar keek. Elsbeth 

een prettig kind in de muziekgroep, Diderik een bizonder fijne ernstige jongen. Herman Gijs, met wie 

ik toen nog niet het contact had dat er nu is wanneer ik hem een enkele keer ontmoet, te weinig-

Weet je nog dat wij samen de vioolsonate van César Franck speelden? 

En dan de hut-periode, daaraan houd ik levenslang een diepgaande heerlijke herinnering- Ik zal 

inderdaad erg moeten wennen aan de veranderingen op Boeschoten. De Hut had iets volstrekt 

onvervangbaars- zo ook het vroegere uitzicht uit je huisje- Maar voor iemand uit Amsterdam is ook 

een wei met koeien al iets heerlijk buitenachtigs. Bijgaand tekende ik een kalf vanuit de hut (je kunt 

het eventueel aan een van je kleinkinderen aanbieden. Tot zover deze brief.  

Oorlogswinter op Boeschoten vervolg 

En dan nog de onderduikers in ’t bakhuis van de buren, mijnheer en mevr. Keizer. Als hij moest  

vluchten, soms een paar nachten dan bevroren haar tenen, zo koud was het in dat bakhuis Wij 

hielden van hem, niet zo zeer van haar. Wij nodigden ze bij ons ene uurtje licht…. ’s Avonds. 

Ach, en als al diee mensen mij te machtig werden dan maakte ik een uitstapje naar Trui, de 

wandeling alléén, Trui’s lieve gezicht en een lekkere boterham of pannekoek. Diderik en H.G. zijn er 

(om beurte?) een poosje in de kost geweest. Ze boerden daar voor een tegenprestatie, welke weet ik 

niet meer. En toen de Canadezen Garderen bereikt hadden moest Diederik of H.G. van Trui met 

eieren daarheen om met koffie terug te komen en ze kwamen met koffie. Trui zette zulke lekkere 

koffie dat geen mens een oog dicht deed die nacht. 

Het in hier wel de plaats om Melis te eren. Met al deze mensen om zich heen, die zelf niets hadden, 

ik bedoel nu gereedschap en zoveel andere zaken. Altijd mocht iedereen alles van hem lenen, en 

dacht je dat hij ’t altijd terug kreeg…… Hij werd nooit ongeduldig. En allemaal moesten ze eten. Geen 

wonder dat ik mij tot regel stelde een keer per week te gaan vragen. 

En dan al de mensen die op hongertocht langs kwamen hij heeft nooit van hun nood geprofiteerd, is 

daar nooit zelf beter van geworden. Hij deed wat hij kon. En dan zijn grote zorgen die hij niemand 

kon toe vertrouwen. De ondergrondse, de droppings van wapens in het binnenveld, zijn hulp op 

Enny’s hoeve, de brand in Putten, de dode Duitse officier. Hij kwam eraan te pas. Eens waste hij heel, 

heel lang zijn handen onder de pomp. Ik keek naar zijn gezicht – durfde niets te vragen. Maar in die 

tijd vraagt men ook niet. Hij kwam toen terug van Enny’s hoeve…. 

En juist nu ik mijn herinneringen laat teruggaan naar deze oorlogswinter kwam daar een brief van 

onze vriend Jan de Boer die eens op hongertocht is langsgekomen en mij nu zijn herinnering 

weergeeft. Ik zal dit overnemen op de schrijfmachine (zie p.91). 

Een mens leeft altijd naar de toekomst. Hij weet wat hij van ’t zomer zal doen, hij maakt plannen 

voor de winter, voor zichzelf voor de kinderen maar in deze oorlogstijd leefde men van dag tot dag:  

er waren geen plannen. Men keek niet vooruit men leefde de dag, ik voelde dat soms als een 

ontheffing van verantwoordelijkheid. Ik hield van dit leven de dagen hadden hun eigen avontuur. 

Soms liep men naar Bergsham om over de eigen begrensdheid heen te kijken, te turen naar de verte, 

naar Radio Kootwijk naar Stroe waar soms treinen gebombardeerd werden (goederenvervoer) Maar 

eens op een dag was het plotseling gedaan nog voordat ’t westen was bevrijd waren de Canadezen in 

Garderen. Dat was enkele dagen nadat hier Duitse troepen werden ingekwartierd. Zeker wel een 

paar honderd en een kanon. Een deel bij de buren een deel bij ons. Ze lagen op deel, de officieren op 

de heerd, in de villa en in de dependance. ’t Waren bloed jonge mannen uitgeput na de slag bij 

Arnhem. Ze gedroegen zich correct, hadden van moetjes inmaak maar 1 fles opengemaakt. Ze 



vroegen aan buurvrouw en aan Eefje of ze hun kapotte buizen. wat wilden naaien. Eef zei : je zou ze 

bijna niet haten. De volgende dag zijn de meesten in de Canadese Vlammenwerpers omgekomen. 

Enkelen kwamen geheel ontredderd terug. Ze vroegen Melis om hout om een kruis te maken, dolven 

een graf in de greppel achter ’t weitje achter de Hut en plantten daar het houten kruis. Later, veel 

later is deze soldaat vervoerd naar Duitsland. 2 nachten hebben wij allen doorgebracht in de 

zandkuil, waar de heer Leer een loopgraaf had gemaakt. Het was meen ik 19 april, het was warm 

voor de tijd van ’t jaar en de appelbomen en de wilde kersen stonden al in bloei. Het was geen 

denkbeeldig gevaar dat de geallieerden Boeschoten zouden hebben gebombardeerd zoals de 12 

boerderijen in de Prinsenkamp. 

Maar na deze twee bange nachten was ook ineens alles voorbij, men was opgewonden blij en rende 

naar Garderen om de Canadezen te zien. Men ging weer plannen maken men was weer vrij om te 

komen en te gaan! En men ging. Snel waren ze allemaal vertrokken. Alleen Aal bleef achter om het 

huis te helpen schoonmaken. En ik? Ik weet het niet meer precies. Ik herinner mij een intens katerig 

gevoel. Zoiets van : ze zijn allemaal opgewonden en weg en wat doe ik eigenlijk? Wat moet ik doen? 

Direct na de oorlog “moest” Aart Jan trouwen ik was daar uitvoerig bij aanwezig. Op de foto kun je 

zien hoe mager ik was, met een schriel jurkje aan! 

Al spoedig na de oorlog werd ik overvallen door grootvaders besluit mij geheel Boeschoten te 

schenken, dit was voor mij geheel 

onverwacht en zou bepalend zijn voor mijn 

gehele verdere leven. In de oorlogsjaren 

had niemand meer aandacht gehad voor 

bos of boerderij. Melis had naar eigen 

goeddunken gekapt voor de brandstof, 

(helaas juist de mooie grote berken langs 

de karweg, waren geheel verdwenen).  

Duitsers hadden hout gevorderd en toen ik 

voor de nieuwe taak kwam te staan dacht ik 

aan prof. Hudig’s woorden: “wat zich niet 

vernieuwt gaat achteruit” en zo kwam de 

eerste gedachte bij mij op aan verbouwing 

boerderij (alle koeien moesten toch op deel 

kunnen staan) en restauratie hooibergen of 

vervanging door veldschuur. 

Praten, denken, praten denken – wen 

iedereen sprak mee, - het was uitputtend 

tot en met architect Jan beroemd om zijn 

historische boerderijenkennis, was aardig 

geduldig, duur – sprak het verlossende woord: maar de boer die er moet werken moest ´het laatste 

woord hebben”. En zo geschiedde. Achteraf beschouwd weet ik niet of zijn adviezen onontbeerlijk 

zijn geweest. Dat de hooibergen moesten verdwijnen was niet zijn schuld, zo lang voor de restauratie 

geen subsidie. 

Wel voel ik als een bezwaar  de fout dat het grondplan van het erf bedorven is door de verlenging 

van de boerderij en door het ontbreken van een afsluiting waar vroeger de loods was. Jan had onder 

andere. een ontwerp gemaakt waar in plaats van de loods een stal werd gemaakt aansluitend aan 

het deel, waar het vee had kunnen staan. Ik geloof nu dat dit een mooiere oplossing was geweest. Te 



meer daar dan de oude boerderij zijn dakvorm had kunnen behouden, daar het nu zo werd (schets 

van mansarde – naar zadeldak). De oude vorm, vertrouwd en beschermend. Door de verlenging van 

de deel die op een hellend vlak lag, was dat niet anders mogelijk. 

Maar nu wil ik dit hoofdstuk eindigen voor ik mij de persoon van prof. Hudig nog eens duidelijk voor 

de geest heb gehaald. Zondag 20 dec. reisde ik naar Rotterdam om zijn dochter Johanna Hudig 

hoogleraar in het kinderrecht in Utrecht en kinderrechter in Rotterdam te bezoeken. Na zijn dood in    

was daar nog steeds niet van gekomen. 

 

 

Prof. Hudig was een erudiet man die streng wetenschappelijk kon denken, maar die daarnaast een 

hypergevoelig intuïtief orgaan bezat, waardoor hij mensen en dingen kon “zien” die anderen 

ontgingen. Ik heb daar talloze staaltjes van geregistreerd in onze samenleving op Boeschoten. Hij was 

uiterst gevoelig, van een innerlijke bewogenheid, die men meer kon raden dan werkelijk waarnemen. 

Zowel door innerlijke structuur als door uitwendige gebeurtenissen is hij in dit leven zwaar getroffen. 

Hij heeft dat “de anderen” nooit verweten, hoe zwaar hij er zelf ook aan tilde. Hij behield een milde 

humor naast soms strenge kritiek. Maar ik ondervond zijn kritiek als wijs, juist en weldadig, niet als 

destructief. Dat ik hem heb leren kennen was een verruiming en verrijking van mijn kijk op ’t leven. 

Dat de schoolmeesters in Wageningen hem niet mochten hoefde niet te verwonderen. 

Enkele fundamentele ontdekkingen in zijn vak waar men in Nederland steeds afwijzend tegenover 

stond zijn intussen onomstotelijk vast komen te staan en worden nu als uitgangspunt of liever 

gezegd, wordt op voortgezet door zijn leerling Redlich in Frankrijjk. Bewijzen konden geleverd door 

vergrotingen van microscopische praeparaten in een mate die vroeger onmogelijk waren (o.a. 

structuur en wezen van stabiele humen…..) hij schreef zijn boek, zijn levenswerk tot het einde al was 

dit boek, dat af kwam en vertaald werd, uitgangspunt voor wat nog had moeten volgen. In de kant 

staat geschreven “Stabiele humen…. Is volgens H. van biologische oorsprong, niet van minerale 

oorsprong”. 

Vermoeid lig ik buiten op mijn rug en kijk ik naar de nog kale eikenboom. Vol belofte met zwellende 

knoppen een lusthof voor de vogeltjes. Kleine naamloze vogeltjes verdwijnen soms in een holle tak, 

spreeuwen komen vanuit de top van de boom het uitzicht over de velden te genieten. En dan vliegt 



daar het paartje staartmezen af en aan, als nieuwe gasten, niet te schuw om zich goed te laten 

bekijken, de mooie witte vlek op ’t kopje, ’t wit langs de donkere vleugels en langs de staart. Vanuit 

de boom verdwijnen ze in een dikke bult van de haag, maar van een nest is nog niets te bespeuren – 

nog niet! 

27 aug ‘69 

Een maanlicht nacht. Het bos staat roerloos druipend na de zware regen, glinsterend met duizend 

lichtjes op de natte bladeren, in een stilte die alleen gebroken wordt door het tikken van de vallende 

druppels, van blad tot blad tot in de plassen. 

De maan is niet zichtbaar, je ziet alleen licht, overal licht, fonkelend weerkaatst door de natte 

bladeren. Het is een feest! Het voert je naar de kwekerij waar het licht onbelemmerd de open ruimte 

doorstraalt. Op de achtergrond de donkere kronen van de dennen van de nevelig lichte eiken. 

De Grote Beer staat in top! 

  



Deze twee handgeschreven vellen bevinden zich in het fotoalbum 

 

Ook het bakhuis komt  een herdenking waardig toe. Want eens was het een sfeer vol donker huisje; 

met balkjes aan ’t plafond, kleine raampjes met kleine ruitjes en de onvolprezen oven waar brood en 

(klein rog) roggebrood in gebakken werd. Het best herinner ik mij de flinke Jana, Ari’s oudste zuster, 

die het deeg kneedde. O zo’n zwaar werk voor zo veel brood, in de trog. Die ’t vuur stookte met 

takkenbossen. Als de oven gloeiend was ging ’t vuur eruit en de broden erin en de ijzeren ovendeur 

goed dicht. O jammer dat Ari de oven sloopte. Vroeger was er een open vuur vóór de oven en kon 

het vuur uit de oven daarin overgebracht (zegt Dries maar ik begrijp het niet zo goed, want waar ging 

de rook dan heen). 

Zomers leefde men geheel in ’t bakhuis, als ieder stoffig en vol strootjes van de landarbeid kwam 

bespaard dat het schoonhouden van de heerd. Men leefde daar vrij en ongedwongen. Ook het pap 

eten ’s avonds herinner ik mij daar bij Ot en zijn gezin. Karnemelkse pap met roggebrood zonder 

suiker of stroop. Het was het toppunt van gezelligheid die dampende pap vóór het naar bed gaan. “Je 

werd er zo dik van dat je een kuiltjes voor je buik moest krabben” zei Ot. Na de 2de wereldoorlog was 

het uit met pap eten. De tafel stond in de hoek onder het grote raam en ik zat met de rug tegen de 

muur. Ik zie mij nog zitten en ruik de pap en hoor de gein (gijn?) na voldane dagtaak. 

Ari moderniseert het bakhuis voor Riek, hoger plafond, grotere ramen een soort bijkeuken waar voor 

de oven moest wijken. Riek heeft er kort plezier van gehad want al spoedig verbeterde Ari de geut 

zodat daar nu het hele jaar door comfortabel kan worden gekookt en gegeten. Niet meer dat geloop 

van het ene huis naar het andere. Een grote verbetering voor de huisvrouw. Maar bij modernisering 

van de geut moest de oude eiken paal of boom of steunpilaar die eerder ruig was, gewit omtimmerd 

worden. Riek wilde dat gekke scheve ding niet langer zien en niet langer witten, 

De afgang van de oude heerd met z’n plavuizen vloer gewitte lijst met gesteven en gestreken 

valletjes. Z’n grote ronde tafel met de vele stoelen er om heen en platte buiskachel, zo aardig te 

midden van de bijbelse tegels naar wat het nu is – soort van moderene salon met pluche val dressoir, 

pluche wandkleed met voorstelling Vermeer’s schilderij (huwelijkscadeau van de jongelingen 

vereniging) en al het andere is wel een diepe zucht waard. Om van de televisie niet te spreken, maar 

och! Wel leeft het daar nu veel gerieflijker en wat een profijt heeft jong en oud van de televisie. De 

hele wereld in huis op het afgelegen Boeschoten. En waarover praat men nu niet allemaal. Van Gogh, 

Vietnam, het doet er niet toe en zelfs zondags middag, terwijl vader -  moeder dutje doen, kijken drie 

kleine jongens stilletjes naar de Russische les. 

 

UItgetypte interview aanwezig in fotoalbum 

 

8 maart ‘62 

Dries vertelt. 

Vader geboren in Stroe (Geurt van Middendorp) 

Moeder geboren in Nijkerkerkveen, met 9 jaar naar Uddel (Willemje Mulder) 

Ouders vader daggelders. Deze vader stierf toen Geurt 16 jaar was. De moeder kreeg via de diakonie 

en ging uit werken en naaien te voet naar Barneveld. Het huisje kwam aan de diakonie omdat het 



gezin van de diakonie had getrokken. De ouders trouwden in 1881, oudste zoon Ot werd geboren in 

’82, Dries was 8 jaar jonger dan Ot. 

Zij kwamen in dienst van Knuttel, de man die de Harskamp bezat, die een coöperatieve oprichtte en 

door wie de familie Nachenius aan Klein Boeschoten kwam. Het was een grote beweging met veel 

koeien en heel veel schapen. Toen er een jaar veel sterfte was onder de kalveren en onder de 

schapen verweet Knuttel die Geurt wat de kalveren betreft en Albert Westeneng, de schaaherder, 

wat de schapen en lammeren betrof. Albert trok het zich zo aan dat hij te water ging om zich te 

verdrinken, hij werd nog tijdig ontdekt en gered. Later kwam hij als schaapherder op Boeschoten. 

Geurt vertrok daarna naar de Betuwe waar met hard werken een sober bestaan werd verdiend. Een 

oliekarretje, lantaarns opsteken en zowat meer. Toen Klutter er later op aandrong dat hij met zijn 

gezin naar Boeschoten zou verhuizen had hij weinig zin, de vrouw had helemaal geen zin in de 

verandering. Toen het er toch van kwam hebben ze een harde tijd doorgemaakt en de vrouw kon 

niet wennen. Men stelle zich voor: men verhuisde op 22 februari met sint Peter. De inboedel stond 

opgepakt op de wagens klaar voor de tocht van de Betuwe naar Garderen ( bijgeschreven: 2 karretjes 

met inboedel een met vader en kinderen), maar toen ze zouden gaan was de rivier bevroren, men 

moest wachten op beter weer. De boel bleef drie weken opgepakt en toen kon men eindelijk 

vertrekken. In Ede woonde een kennis, eerder marskramer op Harskamp, bij hem kreeg men warme 

koffie. In Boeschoten kwam men aan het einde van de wereld, heide en niets dan heide, op de lege 

heerd, waar buurvrouw Trui een paar stoelen had klaargezet,. Zag je vanaf de geutdeur de toren van 

Voorthuizen. In het eerste halfjaar moest de boerderij verbeterd worden, de vrouw moest in het 

bakhuis wonen en in het achterste hok slapen. Geploegd werd er niet want de vorige bewoner, Jan 

van den Berg had recht op de oogst en had alles volgezaaid, er was maar een klein stukje gras 

overgeschoten. Maar ook daarna kon de vrouw niet wennen en op een dag zei haar man: ‘Willempje, 

zo gaat het niet langer, je zorgt dat er kleden voor de ramen komen en dat je alles aan kant hebt’. 

Dat hielp. In febuari 1901 kwamen zij dus op Boeschoten. Geurt was zetboer, van de twee koeien die 

er gehouden zouden worden, mocht hij de melk van één koe voor zijn gezin behouden. Wanneer hij 

een varken wilde slachten moest dat betaald worden. Door het stuifzand waar men hier bij 

oostenwind nog lange jaren last van had (tot bebossing Staat dit tegen ging), was de betere grond 

om het huis onder gestoven. Het zand moest worden weg geschept, er kwam terrein voor de 

boerentuin. De brede wal is hiervan het resultaat. 

In 1903 kreeg Geurt een hartaanval. Oudste zoon Ot kon het werk waarnemen. Toen Geurt na 

herstel niet meer zwaar werk kon verrichten kreeg hij het toezicht bij het dennen planten en kuilen 

graven. Men was ervan overtuigd dat de onkosten van het toezicht uit oefenen lonend was. Geurt 

had een pijlstok waarmee hij de diepte van de gegraven kuilen controleerde, want dit ging in accoord 

werk. Het planten van de dennen werd ook gecontroleerd, als je eraan trok moest je er eerder de 

kop aftrekken dan dat je hem eruit trok. Je moest ook zorgen dat er doorgewerkt kon worden, een 

hield het boomje in het gat, één plantte, jongetjes liepen af en aan met plantgoed. Half Koudhoorn 

plantte mee in die tijd, hoe vaak zeggen niet de oude mannen, ‘die dennetjes hebben wij nog helpen 

planten’. 

Een belangrijke factor die het planten van dennetjes stimuleerde, voor Heide Mij voor de Staat, voor 

particuliere Heren, was de armoede van de bevolking en behoefte aan arbeid. Wanneer met de 

ossenploeg geploegd werd, werd er wel overlegd hoeveel arbeid met de hand daar wel mee verloren 

ging. De ossen waren aanvankelijk in 1902 bij de Heidemij (nu de Staat) en konden daarna bij ons 

ploegen. Ze stonden in het achterste hok. Al de heide langs de karweg werd geploegd zodat het 

volgend jaar een begin gemaakt kon worden met planten, voorjaar 1903. Daarna werden geen ossen 

meer gebruikt en werd de grond gespit, op stroken of met kuilen. Eerst had de Heidemij het toezicht, 



maar dit was niet geheel tot tevredenheid, want er waren veel dennetjes dood gegaan. Nadat Geurt 

het toezicht had ging het beter en kreeg hij een pluim dat de dennetjes er zo goed voor stonden. Of 

blaam en lof redelijk waren mag ik niet beoordelen, als ik denk aan de vele mislukkingen van deze 

tijd. 

Oude mannen vertellen nu nog wel eens hoe streng de Heide mij was, als je na de schaft een minuut 

te laat was kreeg je reeds een reprimande. De jongens kregen een draai om de oren als ze niet goed 

hadden geplant, en je het dennetje er gemakkelijk weer uit kon trekken. 

Kleine jongens mochten thuis blijven van school om te planten op Boeschoten. Ze verdienden veertig 

cent per dag. Mannen verdienden 80 cent per dag. En zo graag verdiende je dit dat je wel zorgde je 

eigen aardappelen er voor maart in te hebben om daarna te kunnen helpen poten. 

Dries plantte mee in 1904. In datzelfde jaar vertrok hij naar Driel, waar hij zijn broer Albert opvolgde 

met het verzorgen van een halfgare zenuw patiënt. Hij deed dit twee jaar. Broer Albert kwam in 

dienst van de veerbaas die ook een klein boerderijtje had. Dries kwam naar huis in 1906 in April een 

dag voordat zijn vader stierf. Die had een dubbele longontsteking, zijn hart kon het niet meer 

verdragen. Hij had met ijzige koude in de nacht eruit gemoeten voor de handel met een koe. Een 

ledikant stond op de heerd het vuur was uit, hij kon de stof niet verdragen. Ik ben het nauwkeurige 

verhaal van dit trieste sterven vergeten en wil er niet weer naar vragen. De vrouw bleef achter met 

elf kinderen (na de dood werd nog een tweeling geboren). Ze was zwijgzaam en verbijsterd en uitte 

zich niet. Ze heeft er later over gesproken tegen een vriendin. ‘Ze had haar spraak niet meer’ en zo 

zat ze stil en onbeweeglijk voor zich uit te kijken als de knechts en de kinderen koffie kwamen 

drinken om 10 uur. Dries herinnert zich dat hij de meisjes er onderling over hoorde praten toen 

moeder weer gelachen had. Dit was later. En ieder had onder de druk geleden. Nadat de vader in 

1903 een hartaanval had gehad en zich nooit meer geheel hersteld had, heeft de vrouw wel gezegd 

dat het nu toch een geluk was dat ze op Boeschoten zaten en niet in de Betuwe. Na de dood van de 

vader kwam het hoge woord bij Ot eruit dat hij moest trouwen. De vrouw was Heintje Bokhorst de 

dochter van de wagenmaker in Garderen. Hij liet zijn trouwpapieren in orde maken en toen liet 

Heintje weten dat ze niet van plan was met hem te trouwen.Ot had intussen, nog juist voor de dood 

van de vader, gesolliciteerd naar de betrekking van postbode in Barneveld. Toen Dries iets zei van in 

de kost gaan in Barneveld had Ot gezegd: misschien wel bij mezelf. De moeder van de vrouw had 

Heintje stellig beïnvloed. Zij vond Ot lang niet goed genoeg voor haar dochter. En Ot weer terug naar 

Barneveld om de zaak ongedaan te maken. ‘Als hij een revolver bij zich had gehad, had hij zich toen 

doodgeschoten’ had hij later tegen Dries gezegd. De baby kwam in september. Het jaar daarop ging 

Heintje hier en daar bakeren. Ot begon om te kijken naar een nichtje. En toen kwam er een brief van 

Heintje of Ot wou komen, maar niet bij moeder thuis. Ot kwam en er werd alsnog besloten te 

trouwen. Moeder Middendorp ging praten met vrouw Bokhorst. Ot was nu bedrijfsboer (1907) op 

Boeschoten. Wilde Heintje erbij in komen dan moest ze mee werken, maar ze wist niet wat 

‘mijnheer’ zou willen. Vrouw Bokhorst wilde niet dat haar dochter zou werken, ‘Mijnheer’ wilde niet 

met twee vrouwen te maken hebben, hierop werd een kamer gehuurd in Koudhoorn bij de vader van 

de tegenwoordige Aals Wolbers maar Heintje hield dat niet uit en ging weer naar haar mirakel van 

een moeder. Toen zei moeder Middendorp, alles goed en wel dan ga ik naar de kamer en jij gaat naar 

Boeschoten. Zo geschiede, maar ook toen was ze veel weg naar Garderen. Later schijnt het wel in 

orde te zijn gekomen. Toen Dries uit Driel kwam was hij zo zwak (hij denkt nu bloedarmoede) dat hij 

helemaal niets kon. Na verloop van tijd ging hij naar Barneveld in de kleermakerij. 

Het huis op de maat met nog een stukje land werd gekocht en de oude vrouw Middendorp kon toen 

naar de maat verhuizen. Het was een mooi oud huisje met een mooie jeneverbes bij de deur. Vrouw 

Middendorp trouwde later met de oude van Getteren, had een tevreden oude dag, al was het niet 



breed. 5 gulden ouderdomsrente, 1 gulden huuropbrengst, 1 gulden rente van een sommetje op de 

spaarbank, een stukje grond, wat kippen en een geit. Toen van Getteren dood was, nam Dries zijn 

moeder in huis, hij woonde toen in Voorthuizen, hij liet een kamertje voor haar aan bouwen, waar ze 

haar eigen leventje met haar eigen visite zou kunnen leven. Maar ze ging al meteen hard achteruit, 

ze piekerde, was steeds in het verleden. De kamer was juist klaar, ze was er een dag in en had er 

bezoek gehad van de vriendin en toen is ze s nachts uit bed gestapt en gevallen en ’s ochtends vond 

Dries haar dood. 

De schaapherder Albert is in 1903 vertrokken en opgevolgd door broer Albert. Maar de schapen 

werden in 1905-6 afgeschaft. Schaapherder Albert woonde in Harskamp, ging zaterdags naar huis, 

twee uur lopen kwam zondags morgen om 11 uur weer terug met schoon goed. Zijn loon 

achterlatend dat 5 gulden bedroeg. Later ging hij nog wel eens een nacht vaker naar huis. Aan het 

einde van zijn leven bezat Albert twee eigen huisjes. Hoe was dat mogelijk! Hij had verscheiden 

kinderen, een dochter had een onecht kind, toen de dochter trouwde bleef het kind bij Albert. 

In 1906, na de dood van Geurt, werd de mooie laan gepoot onder toezicht van Ot. 

Om je een begrip van de armoede te maken moet je luisteren naar wat Dries vertelt over de moeder 

voordat ze bij Knuttel in betrekking kwamen. Het kon gebeuren toen zij reeds drie kinderen had, de 

oudste vier jaar, de jongste aan de borst, dat ze in geen zes weken een kruimeltje vet in huis had 

gehad. De oudste was het lopen weer ontwend en dat was niet van weelde. Overdag moest ze 

spaanders rapen in een kaalslag dennenbos. De zak was zo zwaar dat haar vader hem nauwelijks kon 

tillen, maar zij kwam er mee thuis. Hiermee moest de kamer verwarmd en het eten gekookt worden. 

Het was niet ongewoon dat de luier van de baby aan de billetjes was vastgevroren in de wagen. Een 

wieg was er niet. Tijdens de aardappelziekte zochten ze de bevroren half verrotte knollen van het 

land en kookten ze met een beetje meel. 

De grootvader kreeg als extra ’s ochtends een kommetje aAngewit water dat is. een kommetje water 

met een scheutje melk erdoor. Thee was geheel onbekend, koffie veel te duur. 

Als er boter was ging er bijna het gewicht aan zout doorheen. Er was een gezegde: die is zo zuinig dat 

hij de week begint met een ons boter en eindigt de week met een half pond (als je heel hard op het 

brood schraapt houd je nog wat over). 

  



Melis vertelt 9 maart ‘62 

Vader Schimmel geboren 1857 in Scherpenzeel 

Moeder Schimmel geboren 1857 in Woudenberg 

Melis geboren in 1888 in de Betuwe  

Door de slechte tijden verhuist vader Schimmel in 1883 naar de Betuwe. In 1898 komt hij weer terug 

naar Scherpenzeel. Hij begint dan als klein boertje maar ze hebben het zo arm dat ze na korte tijd – 

en hier kan Melis zijn tranen niet bedwingen als hij eraan denkt- hij kan het haast niet eruit brengen, 

zijn oudere zuster heeft hem dit eens vertelt toen hij met het kapotte been in het ziekenhuis lag. Dat 

vader en moeder ’s avonds samen onder het raampje buiten hadden gestaan en daar had moeder 

gehuild en gevraagd of ze maar niet liever weer terug zouden gaan naar de Betuwe. Vanaf 1900 ging 

het langzaam bergopwaarts, maar nog maar langzaam. Zijn vader had een beetje geluk gehad. Er was 

iets van bos, van hout in de buurt, dat hij er af mocht maken voor de helft van de opbrengst, die had 

met dat geld een boerenwagen kunnen kopen die in die dagen 135 gulden had gekost.  

Broer Gijs (ca 1905) was de eerste die naar de landbouwcursus ging. Hij moest een uur fietsen naar 

Woudenberg, de andere jongens lachten hem uit dat hij daar naartoe ging. Maar broer Gijs was 

leergierig en raapte elk papiertje op waar wat op geschreven stond (de leergierigheid van de 

onderontwikkelde gebieden!). 

 Melis en moetje hebben het ook zeer arm gehad de eerste tijd op Boeschoten maar dat was omdat 

hun bezit toenam bijvoorbeeld. Zij begonnen met drie koetjes die koetjes kregen het eerste jaar alle 

drie een vaarskalfje. De verzoeking was zeer groot om een beetje geld te beuren, maar ze beheersten 

zich en de kalfjes werden koetjes. Als Melis geld beurde ging hij meteen naar van der Kraats om 

schulden van het voer de delgen. Je schreef nooit wat  of je wist het niet precies. Eens bleek dat er 

nog een schuld van tweehonderd gulden bleef staan. Hij was er helemaal beroerd van geweest, maar 

teruggaande had hij zo zijn aanvankelijke bezit eens vergeleken met het tegenwoordige. Hij had toen 

gezien hoezeer dat was toegenomen en geheel opgemonterd was hij thuis gekomen, had niets tegen 

moetje gezegd en was vrolijk achter de ploeg gegaan. 

Toen Melis in 1914 op Boeschoten kwam verdiende men per dag 90 cent. Hoofdschuddend zei vader 

dat ze een gulden wilden verdienen.  Melis was er erg voor want in Scherpenzeel verdiende men 

reeds een gulden. 

Na de mobilisatie gingen de lonen omhoog. Gedurende de oorlog 1914-1918 liepen ze op tot 2,50 

per dag. 

Na de mobilisatie vertelde vader J.H.N. dat een putjesschepper reeds 9 gulden per week verdiende, 

‘waar moet dat heen’ had hij hoofdschuddend gevraagd. 

Melis vertelt dat velen gedupeerd waren door het verdwijnen van de gemeenschappelijke heide. Ze 

waren gewend rijzen te gaan hakken op de hei, verkochten ze voor anderhalve cent per bos aan de 

bakker en hadden er zelf hun brand van. Ze gingen dan eerst ’s ochtends vroeg hier of daar dorsen 

voor een bord pap en een paar centen, en hadden dan nog de dag vrij. 

De schuld van de aardappelziekte in het einde van de eeuw, waar alle aardappelen verrot waren, 

werd gegeven aan de aanleg van het spoor! Daar moest ook nodig kwaad van komen. 



De oorzaak van de slechte tijden werd eerst geweten aan de oorlog van 70 en later aan de 

concurrentie van de Amerikaanse invoer, goedkope mais, goedkoop spek, goedkope rogge uit 

Rusland, goedkope boekweit van ? 

Hij weet dat een mud boekweit in 1900 op de markt in Utrecht 6 0f 7 gulden deed terwijl het in de 

jeugd van zijn moeder 14 gulden opbracht. 

Men meende, leerde in deze tijd dat men op elke grond kon boeren als men maar fosfor, kalk, 

stikstof en Kali gaf. Een hele omwenteling. Jongens verdienden in ’14 50 cent per dag. Vrouwen die 

kwamen werken dito. 

De peesderik is het uitgesneden deel van het varken, waar de geslachtsdelen ende streng naar de 

blaas aan vastzitten. Er wordt een in gelegd en aan een spijker gehangen, je vet er je zagen mee in en 

de timmerlui hebben het in hun gereedschapskist. Volgens Dries hing voor de laatste opruiming er 

nog een in mijn schuurtje (ik dacht dat u dat eens gezien zoudt hebben ) Helaas niet!  

i Dit is vermoedelijk de wal die aan de zuidoost kant van de akkers ligt. Deze begint aan de noordzijde van de 
Hoge Boeschoterweg ter hoogte van de schaapskooi van Groot Boeschoten en maakt in dezuidoosthoek in het 
tegenwoordige bos een haakse hoek naar het noorden.   

                                                           


