Mijn ouders, heel gewoon
Voorwoord
Door mij zijn verschillende artikelen geschreven in het tijdschrift `Ons Erfdeel` van de Historische
Vereniging Gemeente Gieten, die betrekking hadden op mijn geboortehuis en de buurtschap Achter `t
Hout te Bonnen, gemeente Gieten (thans gemeente Aa en Hunze).
Over het oude boerderijtje waarin ik samen met mijn jongere broer Harm liefdevol en zonder zorgen
door mijn ouders ben opgegroeid, heb ik m.i. nog niet voldoende geschreven. Ik besloot hiermee aan
de slag te gaan. Ik heb getracht in het kort een beeld over de bewoningsgeschiedenis van het
boerderijtje weer te geven en over het leven van mijn ouders. En wie weet zullen te zijner tijd mijn
(klein)kinderen en andere familieleden er met plezier in bladeren en kijken/lezen. Het zal ze een
completer beeld over hun herkomst geven.
Om een duidelijk beeld te verschaffen heb ik bij de foto’s/documenten een jaartal en/of na(a)m(en)
weergegeven.
Een inhoudsopgave is door mij achterwege gelaten vanwege het feit dat de inhoud zoveel mogelijk in
chronologische volgorde is vermeld.
Mede namens mijn te vroeg overleden broer Harm wil ik mijn ouders welgemeend dankzeggen voor
hun opvoeding en de onbezorgde jeugd die wij samen in het boerderijtje aan Achter `t Hout te Bonnen
mochten genieten.
Met de titel `Mijn ouders, heel gewoon` wil ik de leegte aangeven die zij na hun dood achterlieten en
die nimmer meer gevuld zal worden.
Hendrik Veenhof
Wildervank, september 2014.
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Bewoningsgeschiedenis boerderijtje
De geschiedenis van het boerderijtje begint in het jaar 1898. Uit een verzekeringspolis, gedateerd 24
november 1896, ten name van ene Harm Stel, blijkt dat het boerderijtje als volgt wordt beschreven:
“met stroo gedekt, waarin klein landbouwbedrijf wordt uitgeoefend, staand te Bonnen, gemeente
Gieten, achter het Holt, in den zoogenaamden Dennenkamp ongenummerd enz. Een huis met achterhuis, van steen gebouwd, voor één vijfde gedekt met gedokte pannen enz.”
In 1898 volgt een scheiding en daarna blijkt dat er in het Bonnerveld, sectie E 2297, een huis, bouwland en heide te liggen met als eigenaar/bewoner ene Harm Stel. In 1903 volgt ontginning en zegel der
vrijdom groot 1.86.50 hectare.
NaNainformatie
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Hunze,blijkt
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hetvolgende:
volgende:
Legger 1434: perceel sectie E 1379 dennen en hakbosch 13.62.78 ha. Eigenaar Geesje Homan en
consorten te Bonnen. De consorten zijn:
-

Geert Moek, landbouwer te Bonnen
Harmtje Buiting, weduwe van Jan Luchies Smeenge, landbouwer te Zuidlaren en
Roelof Staal, hoofdonderwijzer te Hoogeveen

Legger 2082/109 sectie E 2288 hakbosch van 73.60 are. Eigenaar weduwe van Jan Luchies
Smeenge, landbouwster te Zuidlaren (daarna Zuidlaren doorgestreept en gewijzigd in Gieten.
Legger 2701/2 sectie E 2287, hakbosch en heide 6.89.10 ha. Eigenaren Geert Moek en consorten.
De consorten zijn:
-

Geesje Homan, weduwe van Jan Zegering
Roelof Staal, hoofdonderwijzer te Hoogeveen en
Harm Stel, arbeider te Bonnen, elk voor ¼ deel.

1904 sectie E 2363 stichting huis en bouwland groot 65.60 are. Rest heide groot 1.20.90 ha. In
1907 volgt ontginning van de heide.
1936 nog een huis en volgens Kadaster in 1937, 2 huizen op dezelfde 65.60 are.
1937 verkoop 1 huis sectie E 3051 huis en bouwland 44.68 are, eigenaar Harm Stel, 1 huis sectie E
3635 van Roelof Stel, landarbeider, gehuwd met Margje Gerding.
1944 verkoop sectie E 3051 aan Berend Veenhof, legger 4505/1, arbeider, Bonnen B 91, later
Achter ’t Hout 26, thans sectie E 3654, huis en bouwland 25.70 ha.
1962 verandering van perceel door afbraak van boerderijtje en vervangen door nieuwbouw.
Schattingswaarde van gebouw tussen fl 24,00 en fl. 99,00.
1980 Ruilverkaveling. Achter ’t Hout wordt omgenummerd tot Sectie H 291. Eigenaren zijn
Berend Veenhof, geboren 17 oktober 1911 te Bonnen, gehuwd, en Annechien Sloots, geboren 20
juni 1917 te Gieten.
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Plattegrond boerderijtje
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Polis boerderijtje t.n.v. H. Stel
d.d. 24.11.1896

Harm Stel en Albertje Oostra

Duidelijk is dat Harm Stel (08.08.1864 - 24.12.1940) in 1903 samen met zijn vrouw Albertje Oostra
(05.05.1870 - 30.01.1941) in het boerderijtje heeft gewoond. Voor die tijd zal hij vermoedelijk bij zijn
ouders hebben gewoond die op verschillende plekken in Bonnen woonachtig zijn geweest. Stel was
landarbeider en vanaf 1898 tot 1911 werden er in het gezin zeven kinderen geboren. De leefruimte in
het boerderijtje was in het geheel niet berekend op zo’n groot gezin. Volgens een kleindochter van
Harm Stel sliepen de kinderen soms boven elkaar in de bedstede. Het was `overdwars` slapen of in de
slaapbak op de beddenplank. Tot 1941, Albertje Oostra overleed als laatste overgebleven van het
echtpaar in dat jaar, heeft het gezin in het boerderijtje gewoond.
Volgens het Drents Archief te Assen is er in 1942 een scheiding in een perceel gekomen en werd in dat
jaar Berend Veenhof (mijn vader) bewoner van de woning. Dit jaartal is niet juist. Op 31 juli 1941 ben
ik namelijk geboren in het boerderijtje. Na enig speurwerk blijkt dat de transactie een jaar later (1942)
in het register werd bijgeschreven. Hoe dan ook, volgens mijn moeder ben ik in het boerderijtje
geboren. Mijn ouders hebben op 25 april 1941 het boerderijtje vermoedelijk gehuurd en zij hebben
het gekocht in de maand november 1941 van de erven Stel.
Het boerderijtje bestond uit een klein woongedeelte, een schuur en een stalgedeelte. Het dak was
bedekt met stro met onderaan drie rijen pannen. In 1944 was het voorzien van het huisnummer B 91.
Uit een uit 1921 daterende polis blijkt dat hierin als huisnummer B 82 is vermeld. Kennelijk is het
huisnummer op een latere datum gewijzigd. In de jaren 1958/1959 is het huisnummer gewijzigd in
Achter `t Hout 26. De alfabetische nummering werd in die jaren in straatnamen gewijzigd.
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Conclusie:
De archieven van de voormalige gemeente Gieten (thans gemeente Aa en Hunze) en het Drents Archief te Assen wijken hier en daar v.w.b. de bewoningsgeschiedenis van het boerderijtje nogal van
elkaar af. Of het op waarheid berust, weet ik niet, maar ik ben grotendeels afgegaan op de informatie
zoals in de documentatie in het archief van de voormalige gemeente Gieten is weergegeven. Wie
uiteindelijk de woning heeft gebouwd is tot op heden niet duidelijk. Het vermoeden bestaat dat dit is
gedaan door ene familie Buiting uit Zuidlaren, destijds een groot grondbezitter in Bonnerveld en de
Veenhof.
Vast staat in ieder geval dat mijn ouders op 25 april 1941 het boerderijtje vermoedelijk hebben gehuurd en dat zij het in de maand november 1941 door aankoop in het bezit hebben gekregen.
Het oude boerderijtje heeft op deze plek gestaan tot 1963. Mijn vader en moeder besloten na een verkregen subsidie van fl. 1.500,00 van de gemeente Gieten en een premie van fl. 4.845,00 van het
Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid het boerderijtje af te breken en op deze plek een
nieuwe woning te bouwen. De bouwtekening van de nieuw te bouwen woning heb ik zelf gemaakt.
De kosten van de woning waren:
- Aanvraag Schoonheidscommissie
fl.
10,50
- Leges gemeente Gieten
fl.
48,00
- Aannemer Jan Warners
fl. 17.000,00
- Installatiebureau Jo Kloose
fl. 1.593,00
- Schildersbedrijf Derk Oosting
fl. 1.300,00
- Kadaster Assen
fl.
59,50
Totaal
fl. 20.011,00

Overschrijvingsbewijzen premie totaal fl. 4.845,00
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Bouwaanvraag nieuwe woning
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Oud boerderijtje

Nieuwe woning
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Vader en moeder
Vader
Mijn vader, Berend Veenhof, geboren te Gieten op
17 oktober 1911, was de zoon van Hendrik Veenhof
(08.08.1875 - 30.06.1952) en Ida Jansen (04.01.1883
- 04.10.1971), destijds wonende Bonnen B 61 (thans
Bonnen 46). Zijn ouders exploiteerden op dit adres
een boerderijtje. In het gezin, waartoe mijn vader
behoorde, werden zes kinderen geboren waarvan er
drie, twee jongens en een meisje, vrij jong zijn
overleden.
Geboortehuis van vader
Vooral het overlijden van vaders zus Jantien ten gevolge
van tuberculose in 1936, slechts 21 jaar oud, kwam hard aan in het gezin. Het heeft voor veel verdriet
gezorgd. In mijn bezit is nog een verjaardagskaart van Jantien,
gericht aan mijn vader, toen deze in de militaire dienst was.
Mijn vader groeide op met zijn twee broers Jan (28.02.1910 10.03.1979) en Adam (23.09.192 - 25.04.2008). In 1926 kreeg dit
drietal gezelschap van nichtje Lammie, een jaar oud. Lammie was
een dochter van Lambert Veenhof (broer van Hendrik Veenhof) en
Jeichien Bastiaans. Dit gezin bestond uit vier kinderen. Door het
overlijden van Lambert Veenhof op 21 december 1926 ontstond
voor Jeichien en haar familie een drama. In die tijd bestond er nog
geen weduwenpensioen en men moest zich maar redden. Om de
kost te verdienen, moest Jeichien weer uit werken en de oudste drie
kinderen heeft ze noodgedwongen moeten afstaan aan
familieleden. Zo kreeg mijn vader er een `zusje` bij. Lammie werd
liefderijk in het gezin opgenomen en zij beschouwde haar oom en
tante als haar ouders. Zij noemde ze `Pap en Moet Bonnen`. Lammie
is op 14 april 1950 getrouwd met Jan Meertens uit Gieten. Meertens
was chauffeur bij de Coöperatieve Zuivelfabriek Gieten - Bonnen en
in latere jaren was hij als conciërge werkzaam op de MULO te Gieten.
De moeder (Jeichien Bastiaans) van Lammie kon een en ander
moeilijk verwerken. Op gezette tijden liep zij huilend om haar
Jantien
woning. Gelet op haar omstandigheden was dit niet verwonderlijk.
Vader is naar de Bonnerschool geweest, in die tijd een onderdeel van de
Gieterschool. Op een oude schoolfoto uit het jaar 1920 heeft hij
eigenhandig de volgende onderwijzeressen aangegeven: 1. juf Hogenesch,
2. juf Bijkerk en 3. juf Rietsma. Hijzelf staat naast juf Hogenesch.
Na de lagere school werkte hij op de boerderij van zijn ouders.

Lammie (1946)
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Hendrik Veenhof en Ida
Jansen

1. Juf. Hogenesch

Bonnerschool 1920
2. Juf Bijkerk

= vader Berend Veenhof
9

3. Juf Rietsma
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Op 5 oktober 1931 werd hij als dienstplichtig militair opgeroepen
voor de lichting 1931, registratienummer 11.10.17.007, en werd
hij tot het einde van zijn diensttijd ingedeeld bij het 4e Half
Regiment I Regiment Huzaren in Deventer. Ook is hij gelegerd
geweest op de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Tijdens
zijn `afzwaaien` op 31 december 1932 werd hij ingedeeld bij de
Treinafdeling II Artillerie-Brigade. Op 1 april 1933 werd hij
ingedeeld bij het 8e Regiment Veld-Artillerie. In 1935 en in 1937
werd hij telkens voor drie weken voor herhaling opgeroepen bij
laatstgenoemd Regiment.
Tijdens de Mobilisatie 1939 werd hij opgeroepen voor de
militaire dienst. Hij werd ingedeeld bij 1-8 R.I. en bij het begin
van de Tweede Wereldoorlog verrichtte hij gevechtshandelingen
tijdens de Slag om de Grebbeberg in Utrecht.

Vader Deventer 1931

Vader (links) op oefening in België
1932

Vader middelste rij 3e van
links.
Herhaling militaire dienst,
Utrecht 1933.
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Tussen en kort na zijn militaire diensttijd werkte hij thuis op de boerderij en verrichtte hij op gezette
tijden werkzaamheden bij andere boeren.
Hij was voorbestemd om zijn vader op de boerderij op te volgen maar volgens zijn moeder moest de
jongste zoon Adam dat worden. Broer Jan wilde geen boer worden. Hij was landarbeider en hij werkte
op de dorsmachine in Gieten. Hij kon mooi zingen en fluiten. Zijn
bijnaam was: Jan fluittie. Over de opvolging zijn binnen het gezin
de nodige strubbelingen geweest. Om geen familieruzie te
veroorzaken heeft vader zich bij de beslissing van zijn moeder
neergelegd; zijn jongere broer Adam, de zogenaamde
naamsopvolger, werd de opvolger.
In 1936 kreeg hij verkering met mijn moeder, trouwde met haar
op 2 mei 1941 en ging met haar wonen in het al veel beschreven
boerderijtje.

Vaders broer Jan
(Jan fluittie)

Vaders broer Adam
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Vader is o.a. werkzaam geweest bij:
a. Berend Veninga in Bonnen (Boddeveld)
b. Ons Belang in Gasselternijveenschemond
c. Grenswacht in Zwartemeer
d. Nederlandse Heidemaatschappij
e. Jongensinternaat `Kooykamp` te Glimmen en bij Meisjesinternaat `Grunoborg` te Groningen
f. Knebel te Gasselternijveen
Ad. a Veninga exploiteerde een boerderij en hier verrichtte hij landbouwwerkzaamheden.
Ad. b Bij Ons Belang verrichtte hij bewakingswerkzaamheden m.b.t. de `foute` Nederlanders in de
Tweede Wereldoorlog.
Ad. c De werkzaamheden bij het Korps Grensbewaking werden uitgevoerd van 25 mei
1945 tot 15 augustus 1946 op de grenspost Zwartemeer. Deze werkzaamheden waren in
opdracht van het Ministerie van Defensie.
Ik kan mij herinneren dat ik met mijn moeder mijn vader daar eenmaal heb bezocht en
dat ik daar lekkere pudding heb gegeten.
Ad. d Dit waren werkzaamheden t.b.v. de DUW (Dienst Uitvoering Werken). In het kader van de
wederopbouw werden de DUW-werkers aanvankelijk ingezet voor opruimingswerkzaamheden. Later werden ze betrokken bij ontginningswerken en civiele werken.
Ad. e Bij het Jongensinternaat en Meisjesinternaat was hij manusje van alles. Hij was huisman,
tuinman en hij was ook de aangewezen persoon om orde en rust te creëren.
Ad. f Bij de firma Knebel verrichtte hij grondwerkzaamheden t.b.v. hoogspanningskabels.
Vanaf 1987 kreeg vader ernstige longklachten. Op 16 januari 1989 overleed hij in het Wilhelmina
Ziekenhuis te Assen ten gevolge van een longembolie.

Grensbewaking 1945
Vader, onderste rij rechts

Brief van Commandant Grensvak A.
Vader in dienst bij het Korps Grensbewaking van 25 mei 1945 t/m 15
augustus 1946
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Vader, werkzaamheden `Kooykamp`

Vader, afscheid `Kooykamp` 1976
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Moeder
Moeder, genaamd Annechien Sloots, werd geboren op 20 juli
1917, en was een dochter van Harm Sloots en Albertien Pieters.
Zij woonde met haar ouders aan de Asserstraat in Gieten. Het
gezin bestond uit negen kinderen.
Na de lagere school, zeven klassen, werkte zij bij haar ouders
thuis,` thuis de boel aan kant maken`, en hielp mee de koeien te
melken. Daarnaast verleende zij als hulp in de huishouding
werkzaamheden bij verschillende buren en familieleden wanneer
die hulpbehoevend waren. Ook bij ziekte, geboorten en
sterfgevallen stond moeder altijd klaar om hulp te bieden. Geld
verdiende zij hier niet mee, ze deed het belangeloos. Wel ontving
ze een keer als vergoeding voor haar hulp van een buurman een
schort en een nachthemd. Al met al werd mijn moeder maar karig
beloond voor haar verleende hulp.
In 1936 kregen mijn vader en moeder verkering. Een spannende
tijd en wellicht een omslag voor beiden. Zij zullen het wel niet
gemakkelijk gehad hebben toen mijn vader werd opgeroepen om
in de militaire dienst te komen i.v.m. het afroepen van de
Mobilisatie 1939. Een ongewisse tijd brak aan. Op 2 mei 1941
trouwde zij met mijn vader.

Moeder (Annechien Sloots) 1937
In 1963 begon een periode van veel ziekte van moeder. In 1987
toen mijn vader vanwege ernstige longklachten in het
Wilhelminaziekenhuis in Assen werd opgenomen werd mijn
moeder in datzelfde ziekenhuis en in diezelfde periode
geopereerd aan kwaadaardige tumoren in haar lichaam. Tijdens
de bezoekuren ging je van het ene naar het andere bed.

Moeder met haar zonen

Harm Sloots en Albertien Pieters
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In de jaren negentig, mijn vader was ondertussen in 1989 overleden, verhuisde mijn moeder naar de
Markescheiding in Gieten. Deze straat is gelegen op korte afstand van haar ouderlijke woning en nabij
de plek waar zij in haar jeugd de koeien heeft gemolken. Tot 2008 heeft ze hier gewoond waarna ze
werd geplaatst in Woonzorgcentrum `t Holthuys te Annen. Dit Woonzorgcentrum was haar bekend,
daar ze vanuit Gieten hier reeds twee dagen in de week naar de dagopvang ging.
Na het overlijden van mijn broer Harm op 15 augustus 2007 ging moeder zowel geestelijk als
lichamelijk zienderogen achteruit. Vooral de afwijkingen van het normale geestelijke verouderingsproces baarde zorgen. Het was een voorbode van dementie. Kinderen en familieleden werden niet
meer door haar herkend. Langzamerhand werd ze steeds meer afhankelijk van de zorg van anderen.
Om haar volledige zorg te kunnen bieden werd ze opgenomen in het verpleeghuis De Enk te Zuidlaren,
waar ze op 23 december 2012 overleed.

Zoon Harm Veenhof
vlak voor zijn overlijden
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2 mei 1941
Op deze datum zijn vader en moeder getrouwd. Ze gingen wonen in het boerderijtje, waarover ik al
veel heb geschreven. Op 31 juli 1941 werd ik geboren en op 31 januari 1946 zag mijn broer Harm het
levenslicht. Om de inkomsten op te schroeven gingen beiden in de eerste jaren van hun trouwen bij
enkele boeren in Gieten werken. Zo gingen ze o.a. koren zichten. Mijn vader maaide met de hand met
een kleine sikkel het koren en mijn moeder maakte er met de welhaak bossen van. Het koren kwam in
rijen, in zogenaamde hokken op het land te staan. Later werden ze verwerkt in korenmijten. Al met al
zwaar werk. Ook zwaar werk was de aardappeloogst. De door mijn vader en moeder gekrabde
aardappelen werden in een dobbe verzameld, waarna ze bij de fabriek werden afgeleverd. Veel
arbeiders namen in die tijd de aardappeloogst van de boer aan. Het aannemen ging vroeger en ook
tegenwoordig nog op basis van een overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer/opdrachtnemer, zich verbindt voor de andere partij, de aanbesteder/opdrachtgever, tegen een bepaalde
prijs concrete werkzaamheden uit te voeren. Er bestaat geen arbeidsovereenkomst tussen de partijen,
maar een aanneemovereenkomst.
Deze werkzaamheden verrichtten beiden tot de geboorte van mijn broer Harm.
Gedurende hun werkzaamheden lag ik in de wipkarbak of werd ik achter of tussen enkele stropakken
`gestald` om geen hinder te ondervinden van de zon of regen. Gerekend naar de tegenwoordige tijd
waren mijn ouders in hun tijd al tweeverdieners zonder kinderopvang.

Trouwfoto vader en moeder
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Goederen gekocht of gekregen tijdens of kort na huwelijk:
Afwasbak
fl. 1,75
Petroleumstel
fl. 1,75
Thee- en koffiekan
fl. 5,35
Schalen en borden
fl. 4,80
Stamper
fl. 0,50
Soeplepel, messen en vorken
fl. 3,45
Kleine koekenpan
fl. 2,25
Braadpan
fl. 7.85
Ketel
fl. 2,25
Wekker
fl. 5.00
Broodmes
fl. 0,70
Rood gestreept laken
fl. 7.00
Witte molton deken
fl. 4.00
Gemengd wollen deken
fl. 17,00
Lakens
fl. 5,75
Twee onderleggers
fl. 2,00
Luiers en kleine goederen
fl. 8,50
Pantoffels
fl. 4,90
Vier meter hospitaal linnen
fl. 1,25
1,68 meter flanel
fl. 1,68
Donker blauwe jurk
fl. 15.00
Mantel
fl. 39,50
Broek
fl. 18,90
Vier gele rieten stoelen
fl. 36,00
Van ouders meegekregen: eettafel, schop, vorken en ander gereedschap.
Een kookkachel en een klompkachel van familie.
Kinderwagen, waar opa Veenhof fl. 20,00 aan had bijgedragen. Verder later meegebrachte kleine
spullen van familie en kennissen tijdens bezoek kraamvisite.
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Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Diep respect heb ik voor mijn vader en moeder voor de wijze waarop zij mijn broer en mij hebben
opgevoed. Samen hebben ze bergen werk verzet om te zorgen dat het ons aan niets zou ontbreken.
In weer en wind aardappels krabben om zodoende een extra cent te verdienen, kom er maar eens om
in deze tijd.
We werden zorgeloos opgevoed en op een soepele manier die voor het gehele gezin prettig was.
Beiden waren trots dat hun kinderen konden doorleren en dat zij maatschappelijk goed terecht waren
gekomen.
Vader en moeder waren niet alleen trots op hun kinderen maar ook op hun schoondochters. Nog
trotser waren ze echter op hun kleinkinderen. Zij beleefden hier veel plezier aan. Het was altijd een
feest wanneer de kleinkinderen bij hun logeerden. Later hebben ze ook nog kunnen genieten van hun
achter kleinkinderen.

Zonen Harm (links) en Hendrik (rechts) Veenhof 1953
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Zoon Hendrik Veenhof en
schoondochter Jantje
Rademaker met hun
dochter Anja en hun
zonen Bert (rechts) en
Gezinus (links)

Sandra Schepel, partner van Gezinus, beiden
hebben twee zonen, Lars (links) en Nick
(rechts)
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Zoon Harm Veenhof en
schoondochter Jansje van
Gorkum met hun dochter
Marit (rechts) en hun zoon
Björn (links)

Dennis Rietveld, partner van Marit Veenhof, beiden hebben
twee dochters, Loïs (rechts) en Elynn (links)
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Verenigingsleven/vrije tijd/hobby
Moeder is 58 jaar lid geweest van de Hervormde Vrouwenvereniging in Gieten. Ze ging niet regelmatig
naar de kerk maar wanneer het Pasen en kerstdagen was dan ging ze steevast. Haar uitgangspunt was:
`Je hoeft niet naar de kerk te gaan om goed voor je medemens te zijn.` Ze ondersteunde de kerk met
financiële giften.

Moeder (links) dagje uit met Hervormde
Vrouwenvereniging naar Deventer 1977

Moeder achterste rij, derde
van links, 50 jaar lid van Hervormde Vrouwenvereniging
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Vader is 45 jaar lid/bestuurslid geweest van de Konijnenfokkersvereniging Gieten en Omstreken. Dit
was in de periode van 1941-1986. Verder was hij van 1971 tot 1977 met meerdere personen uit Gieten
lid van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie afdeling Gieten. Hij fungeerde als
natuurwachter, destijds met toestemming van het hoofd van de plaatselijke politie. Namens het
Instituut was hij betrokken bij het organiseren van excursies in Noord Nederland.

Identiteitskaart natuurwachter
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Droefheid
Op 30 juni 1952 `stapte` de vader (mijn opa) van mijn vader uit het leven. Tijdens werkzaamheden op
het land had hij een dag tevoren tegen mijn moeder gezegd: “Annechien, ik weeit neeit meer wat ik
nog op dizze wereld doe.” De volgende dag hebben ze hem op de deel naast de paardenstal gevonden.
Het motief voor zijn daad is nooit duidelijk geworden. Wel werd geopperd dat hij het niet eens zou zijn
geweest met de opvolging. Hij zou liever gezien hebben dat mijn vader op de boerderij was gekomen.
Op 9 september 1969 overleed vaders neefje Adam op 7-jarige leeftijd ten gevolge van een vallende
stofkap vanaf een hem passerende combine. De jongen was
van huis op weg naar school. Hij was genoemd naar een van
vaders jong overleden broers, die toen de leeftijd had van 10
jaar.
Op 15 augustus 2007 werd mijn moeder, mijn vader was
ondertussen overleden, wederom met een enorme
droefheid geconfronteerd. Mijn broer Harm overleed op die
datum ten gevolge aan kanker. Hij was net een maand
gepensioneerd, na 37 jaar het vak van onderwijzer te hebben
uitgeoefend.

`Kleine` Adam

Reserve Rijkspolitie
Op 15 oktober 1948 werd vader, nadat hij zich als vrijwilliger had
aangemeld, aangenomen bij de Reserve Rijkspolitie als `Geoefend
Man`. Hij werd met meerdere personen uit Gieten aangesteld in deze
functie. Op 7 april 1954 werd hij bevorderd tot `Buitengewoon
Geoefend Man` in de rang van Reserve Wachtmeester en hij werd op
1 januari 1959 bevorderd tot Reserve Wachtmeester der Rijkspolitie
1e klasse. Op 10 juli 1969 werd aan hem de Vrijwilligersmedaille
uitgereikt. Op 17 oktober 1971 werd hij onder dankzegging voor zijn
bewezen diensten `eervol` ontslagen als Reserve Wachtmeester 1e
klasse.
Ik heb vernomen dat vader voor deze functie geknipt was. Hij hield
van het uitdragen van gezag. Hij assisteerde bij de jaarlijkse TT-dag in
Assen en ook was hij meermalen aanwezig bij andere grote
evenementen in de provincie Drenthe, wo. de tentoonstellingen van
`Oostermoer`.

Overste Bergsma overhandigd dankbetuiging voor 23 jaar dienst als reserve wachtmeester
1e klasse, 1971
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25 jarig huwelijk en 40 jarig huwelijk
Het zilveren huwelijk (25 jaar getrouwd) werd gevierd in het café van Jan Moek, gevestigd aan de
Stationsstraat te Gieten. Het was een ouderwetse bruiloft, vrienden, bekenden en familie waren
uitgenodigd.
40 jaar getrouwd, hetgeen wil zeggen: al 14.610 dagen bij elkaar. Wat een mijlpaal. Het 40 jarig huwelijk wordt in de volksmond ook wel `Robijn` genoemd. Die dag zijn we met vader en moeder, kinderen en kleinkinderen naar de familie Krouwel geweest. Dirk Krouwel was vaders dienstkameraad in
de Slag om de Grebbeberg. Deze familie komt u elders in dit verhaal tegen. Na een gezamenlijk bezoek
aan de Grebbeberg werd op de terugreis bij restaurant Homan in Emmen gedineerd. Een
onvergetelijke dag!

Onderweg naar De Grebbeberg
(tijdens 40-jarig huwelijk)
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Nota’s 25 jarig huwelijk
totaal fl.520,60 (€ 236,24)
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Mobilisatie en Tweede Wereldoorlog
Mobilisatie 1939, het in staat van paraatheid brengen van de
Krijgsmacht. In een zogenaamd Telegram C dat op 28 augustus 1939
om één uur 's middags uitging, luidde: `Algemene Mobilisatie. Eerste
mobilisatie dag 29 augustus 1939.` De algemene mobilisatie bracht de
gehele krijgsmacht op voet van oorlog. Alle dienstplichtigen, 16
lichtingen van de lichtingen 1924 tot en met 1938 werden opgeroepen, de lichting 1939 was al onder de wapenen. De landmacht
bereikte daardoor een sterkte van ongeveer 100.000 man naar
280.000 man.
Ook mijn vader werd opgeroepen. Op 29 augustus 1939 vertrok hij
naar Rhenen, werd toegevoegd aan het 1-8 R.I. en ingekwartierd in
Hotel De Grebbeberg. Bij het uitbreken van de oorlog op 10 mei 1940
verrichtte hij onder leiding van de majoors Landzaat en Jacometti
gevechtshandelingen bij de Timmerfabriek De Stoomhamer tegen de
Duitse eenheden in de Slag om de Grebbeberg te Utrecht. Onder hun
leiding probeerden de Nederlandse eenheden stand te houden tegen
de oprukkende Duitse eenheden. De driedaagse Slag was de meest
Lammie en vader
intensieve op het Nederlandse grondgebied tijdens de meidagen van 1940. De strijd vond in hoofdzaak
plaats in een sector van twee bij drie kilometer gedurende drie volle dagen. Er werd hevig gevochten.
De Duitse overmacht is echter te groot en op 13 mei 1940 breekt het Nederlandse moreel. Nederland
verliest de Slag om de Grebbeberg. De beide majoors werden gedood en liggen tussen de manschapen
begraven op het Ereveld op de Grebbeberg.
Na de overgave is mijn vader, die het gevecht goed
heeft doorstaan, samen met zijn dienstkameraad
Dirk Krouwel door en langs de Rijn vanaf de
spoorbrug in Rhenen naar Amerongen gelopen.
Dirk Krouwel was ter plaatse goed bekend omdat
hij in het nabije Echteld woonde. Naar ik heb
vernomen heeft hij bij zijn kameraad enkele dagen
doorgebracht. Tussen 14 mei en 20 mei 1940 is hij
onverwacht thuis gekomen. Mijn moeder was die
dag op het land aan het werk en zij werd door haar
broer Harm op de hoogte gebracht met de
mededeling: ”Annechie, Berend is d’r weer, hier
Vader op paard nabij hotel De Grebbeberg hij’j mien fiets gao mor rap naor hum tow in
Bonnen.”
Veel heeft vader nooit verteld over zijn gevechtshandelingen tijdens de Slag om de Grebbeberg. Wel
liet hij zich een keer ontvallen, dat al bij het eerste contact met de Duitsers een naast hem liggende
strijdmakker was gesneuveld. Deze was vlak voor zijn opkomst getrouwd en hij was de eerste geweest
die sneuvelde. Ik hoor mijn vader nog zeggen: ”Dan is er mor eein wel als belangriek is en dat bist doe
zulf. Je begriept het toch neeit, how vies en gemeein de oorlog is, laot wij het daor mor over op hollen.”
In latere jaren zag ik mijn vader ’s avonds wel eens het veld in lopen. Als jongetje ben ik hem wel eens
gevolgd maar was te bang om iets aan hem te vragen. Mijn moeder zei dan: ”Laot hum mor een toertie
mien jong, hij is aargens aans met zien gedachten.”
Wellicht verwerkte vader op deze manier zijn traumatische gebeurtenissen. De afschuwelijkheden die
hij in de oorlog heeft meegemaakt zullen wel diep zijn ingesneden in zijn psyche. Tegenwoordig wordt
m.b.t. dergelijke gebeurtenissen hulp gezocht bij professionele hulpverleners maar in die tijd moesten
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de mensen het op eigen kracht verwerken of met hulp uit de naaste omgeving. De echtgenotes waren
in die tijd hele goedkope verzorgsters. Wat zal vader een innerlijke strijd gevoerd hebben met zijn
gevoelens. Wat zal hij naar elke confrontatie een pijn gevoeld hebben. Gelukkig voor hem is er aan het
eind van de tunnel licht gaan schijnen. Gesteld kan worden dat hij met hulp van mijn moeder zichzelf
heeft `gerepareerd`. Zijn gedrag heb ik nimmer als abnormaal ondervonden. Ook heb ik bij hem geen
bepaalde symptomen zoals b.v. angststoornissen kunnen ontdekken. Volgens mij hebben deze ingrijpende gebeurtenissen geen invloed op zijn leven gehad.

De Grebbeberg

`Het eerste slachtoffer van een oorlog is de waarheid`. Deze bekende en vaak aangehaalde uitspraak
van de Amerikaanse senator Hiram Johnson gaat helaas ook op in de Slag om de Grebbeberg.
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In een kistje van vader en moeder bevond zich onderstaand liedje, geschreven door mijn
vader tijdens zijn diensttijd.
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De Grebbeberg 1940
Van l.n.r.: Vader Veenhof, Tijhuis, Krouwel
en Veldman
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Dirk Krouwel en Berend Veenhof
Vanaf de opkomst in de militaire dienst tijdens de mobilisatie hebben beiden elkaar gevonden, heeft
het tussen die twee meteen geklikt en is er een hechte vriendschap ontstaan. Ik heb zo’n vermoeden
dat ze ontzettend belangrijk voor elkaar zijn geweest. Vooral op moeilijke momenten tijdens het
gevecht in de Slag om de Grebbeberg. Dirk Krouwel mag in het levensverhaal van mijn vader dan ook
niet onvermeld blijven. Beiden hebben nogal een turbulent leven geleid in gevaarlijke
omstandigheden, die zij op uitzonderlijke wijze hebben overleefd. Beiden waren gek op paarden. Ze
trokken gezamenlijk veel op en voorzagen de manschappen van allerlei benodigdheden. Nadien
hebben beide families, tot op de dag van vandaag, een hechte vriendschap onderhouden. Ze kwamen
geregeld bij elkaar over de vloer. Bezochten o.a. op gezette tijden het Ereveld op de Grebbeberg en
het kleine witte cafeetje onderaan de berg als je van Wageningen komt, vlak bij het pontje. De kinderen
van beide families hebben regelmatig contact. Op de crematie van moeder vertelde de zoon (Jan) van
Dirk mij het volgende: “Hendrik, toen mijn ouderlijke woning aan de Linge ten behoeve van de
Betuwelijn werd afgebroken, is het volgende gebeurd. Bij de afbraak van de schuur kwamen er resten
van stoffelijke overschotten van vier Duitse militairen tevoorschijn. Ze zijn niet opgehaald. Wie zouden
dit in de oorlog geflikt hebben, dat laat zich niet moeilijk raden.”
Dirk Krouwel is in de ouderdom van 55 jaar overleden op 23 mei 1970.

In mei 1950 werd aan mijn vader en aan Dirk Krouwel het Mobilisatie
Oorlogskruis uitgereikt.

Dirk Krouwel
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Het Grebbelied
I
Ver van het gewoel der groote steden
Waar de Grebbestrijd werd uitgestreden
Rusten tusschen 't stille groen
Zij die door hun plicht te doen,
Nimmer meer teruggekomen zijn.
Refrein:
Koop eens een handje vol bloemen,
En leg ze neer op zoo'n graf.
Want daar rust een held
Die op het Grebbeveld,
Zijn leven voor 't Vaderland gaf.
Zij die in vrede hier slapen
Hebben hun offer gebracht.
Zachtjes zingt de wind
Voor veler moeders kind:
Sluimer... sluimer... zacht!
II
't Hoogste wat een menschenkind kan geven
Is het offer van zijn eigen leven.
Eerbied en ook dankbaarheid
Rust als plicht ten allen tijd
Nu op elken man van Neerlands stam.
Moeders, uw jongen ging heen.
Maar draagt Uw leed niet alleen.
Kind'ren, verdrietig en nog klein,
Laat ons één familie zijn....
Refrein:
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Verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog
In de oorlogsjaren kwamen er geregeld mannen bij ons thuis over de vloer. Later begreep ik dat die
iets te maken hadden met het verzet in Gieten. Zo kan ik mij herinneren dat ene Kier Westerhuis,
werkzaam bij de gemeente Gieten, een geregelde bezoeker was. Ook weet ik nog dat vader in die
periode in het bezit was van een stengun (pistool mitrailleur). Waar dit wapen na de oorlog is gebleven, weet ik niet. Wel weet ik dat hij het wapen nog heeft gebruikt bij de arrestatie van `foute`
Gietenaren. Hem werd namelijk gevraagd, men achtte hem zeker hiervoor geschikt, om als oppasser
te fungeren bij de arrestatie van de N.S.B.’ers. Deze werden na de oorlog opgepakt en gestraft voor
het samenwerken met de vijand. De leden van de NSB (Nationaal Socialistische Beweging, opgericht in
1931) heulden met de Duitsers.
Of vader daadwerkelijk verzetsman is geweest, weet ik niet. Wel weet ik dat hij hand- en spandiensten
verrichtte. Na de oorlog werd er thuis nagenoeg nooit meer over het verzet gepraat.

Nu zijn wij weer de baas!

Bevrijding/Inhuldiging Koningin Juliana
Kort na de bevrijding van Gieten op 13 april 1945 vond in dit dorp een
bevrijdingsoptocht plaats. Bewoners, wo. mijn vader en moeder, van
Achter `t Hout namen hieraan deel.
In september 1948 werd in Gieten een grote optocht gehouden t.g.v.
het feit dat prinses Juliana in de Nieuwe Kerk te Amsterdam
ingehuldigd werd als Koningin der Nederlanden. Mijn vader reed samen
met Tinus Venema te paard aan het hoofd van de stoet. Mijn moeder,
verkleed als Koningin Juliana, reed met Ep Venema, verkleed als Prins
Bernhard, in een open auto in de stoet. Een drietal buurmeisjes,
Albertje Stel, Metje Warners en Willie Oosterhuis zaten als hofdame
verkleed achter in de auto.

Bevrijdingsoptocht
Vader links
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Koninklijke Militaire Academie
Zoals door mij is aangegeven vertelde vader
nagenoeg niets over zijn periode tijdens de Slag
om de Grebbeberg. Op 10 maart 1986, enkele
jaren voor zijn overlijden, werd hij bezocht door
twee cadetten van de Koninklijke Militaire
Academie te Breda. Deze cadetten hebben een
uitvoerig gesprek/interview met mijn vader
gehad over zijn activiteiten tijdens de Slag om
de Grebbeberg. Behoudens mijn moeder mocht
hierbij niemand aanwezig zijn. Op 3 juli 1986
ontving mijn vader een bedankbrief met o.a. de
volgende mededeling: Hopelijk herkent U in ons
proefschrift, dat de waardering `Negen` kreeg,
een aantal elementen terug. Wij danken U
nogmaals voor Uw steun en de gezellige dag
enz.
Gelet op vorenstaande ben ik blij dat mijn
vader, ook al was het bijna 46 jaar geleden, zijn
afschuwelijke meegemaakte gebeurtenissen
tijdens de Strijd om de Grebbeberg heeft
kunnen vertellen. Wellicht heeft hem dit
positief gestemd.

Brief cadetten KMA

Soldij niet ontvangen
Uit documenten bleek dat vader, tijdens zijn werkzaamheden bij de Grensbewaking in Zwartemeer, te
weinig soldij had ontvangen. De eindafrekening had hij namelijk niet ontvangen. Hierover ontstond
een geschil van mening met het Centraal Betalingskantoor te Scheveningen. Er volgde een langdurige
briefwisseling. Volgens dit kantoor was het bedrag gestort bij het postkantoor in Gieten. De postkantoorhouder wist echter van niets. Ook na onderzoek kwam de waarheid niet boven tafel.
Jammer, want in die tijd was voor mijn vader en moeder elke cent welkom. Bovendien had mijn vader
er voor gewerkt.
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Stamboom
In dit verhaal mag een eenvoudige stamboom niet ontbreken. Ik ben voor deze stamboom begonnen
bij de grootouders en geëindigd bij mezelf en bij mijn broer. Het is een kleine dus. Voor een uitgebreide
stamboom, die voorradig is, kan er contact met mij worden opgenomen. Voor het gemak heb ik
onderstaande volgorde genomen en heb ik alleen de naam en de geboortedatum vermeld.

Hendrik Veenhof 08.08.1875
X
Ida Jansen 04.01.1883

Harm Sloots 30.09.1882
X
Albertien Pieters 18.06.1882

Kinderen:
Adam 19.04.1908
Jan 28.02.1910
Berend 17.10.1911
Jantien 07.12.1914
Adam 12.08.1919
Adam 23.09.1923

Kinderen:
Willem 16.101905
Trientje 01.09.1907
Egbertje 09.12.1910
Geert 05.03.1913
Harm 11.06.1915
Annechien 20.07.1917
Albertien 31.10.1919
Jan 13.07.1921
Jan Egbert 14.08.1926

Berend Veenhof 17.10.1911
X
Annechien Sloots 20.07.1917

Kinderen:
Hendrik 31.07.1941
Harm 31.01.1946
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Ten slotte
Na het verhaal over het kleine boerderijtje en over mijn vader en moeder geschreven te hebben, verval
ik in melancholische mijmeringen over de mens en de maatschappij. Thema’s zoals de dood,
achteloosheid, oorlogsgeweld geven aanleiding tot de verbeelding sprekende, hilarische en absurdistische toestanden. De Nederlandse kunstenaar Armando (1929) heeft het over `wel en wee`. De
volgende vraag komt bij mij op: Hebben mijn ouders meer ` wee` meegemaakt als `wel`. Ik kan het aan
hen niet meer vragen. Jammer, want ben hiernaar ontzettend benieuwd. Gelet op hun zinvolle leven
moet het m.i. `wel` geweest zijn. Het leven had voor hen zin, ze waren niet afgestompt, en zat het op
sommige momenten niet even mee dan werd het gerelativeerd door humor.
Ik hoop dat dit verhaal gedeeld zal worden met dierbaren en dat het bewaard zal blijven als een vorm
van `geestelijke nalatenschap`.
Mijn ouders zijn opgevoed met: Gehoorzaam aan je ouders, aan de meester op school en aan je baas.
Voor een politieagent liep je een straatje om en je kreeg grote heibel met de dominee als je je niet aan
de regels van de kerk hield! Ze gedroegen zich over het algemeen zoals er van hen verwacht werd.
Voor volwassenen had je ontzag en als je je als kind in een gesprek mengde, kreeg je te horen ‘als grote
mensen praten, moeten kindertjes hun mondjes houden!’ Kinderen zagen eruit als kleine volwassenen,
met - in onze ogen- ouwelijke kleding en zorgelijke gezichtjes. Speelgoed zoals wij dat kennen was er
niet of nauwelijks. Jong volwassenen, de pubers van toen, moesten het helemaal maar zelf uitzoeken.
Van enig georganiseerd vermaak voor deze doelgroep was geen sprake. De jeugd had geen eigen
identiteit.
In hun vrije tijd, of in de pauze op school, speelden de kinderen vaak buiten op het schoolplein of op
de straat. Ze speelden dan knikkeren of tikkertje, hoepelen, tollen of ze liepen op stelten.
De jongensspellen uit de twintiger jaren waren: ballen, knikkeren, tikkertje en landrovertje. De meisjes
hielden zich meer bezig met hinkelen, ballen en ventvangen.
Het speelgoed hadden de jongens in hun zak: knikkers, stuiters, ballen, een spijker, een stuk elastiek,
een touwtje, een kastanje, een voetzoeker, een koperen knoop, een stukje spiegelglas, meestal alles
bij elkaar geknoopt in een bonte zakdoek.
Mijn vader zal net als ik, ook in de lente vogelnestjes hebben gezocht of met een hengel in de sloot
gevist hebben.
De vraag: Moesten ze veel hebben van de moderne en snel veranderende maatschappij? Hierop kan
volmondig met `JA` geantwoord worden. Wanneer mijn broer en ik van school kwamen maakten zij
altijd tijd vrij om onze verhalen aan te horen. Altijd was het gezegde: “Doe maar goed je best want de
maatschappij wordt steeds moderner en hij verandert bij de dag.”
Als ik naar mijn kinderjaren terug ga dan denk ik aan gezelligheid en kneuterigheid. Ik zie nog alle
dingen voor me, te veel om op te noemen. Ik zou ze allemaal willen benoemen maar het verhaal gaat
over mijn ouders en niet over mij. Ja, zijdelings wel, maar het zou te ver gaan als ik mijn biografie ook
aan dit verhaal zou koppelen.
Het was niet alleen een knusse en spannende tijd, maar ook een dynamische tijd. Een ding is zeker:
Het was voor mijn vader en moeder keihard werken met weinig vrije tijd.
Vader, moeder, konden we het maar eens een keertje over doen.
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