
Nu we een half jaar verder zijn is gebleken 
dat het idee is aangeslagen. Een groot aantal 
leden heeft aan onze oproep gehoor gegeven, 
waardoor de Oudheidkamer een totaalbedrag van 
meer dan vijfhonderd gulden mocht ontvangen. 
Het bestuur van de Historische Kring Eemnes 
en de direkt betrokkenen bij de Eemnesser 
Oudheidkamer zijn u daarvoor zeer erkente
lijk. 

Om eventuele misverstanden te voorkomen bren
gen wij nog wel onder uw aandacht dat de 
uitnodiging om lid te worden van de Club van 
Vrienden van de Oudheidkamer, nog steeds van 
kracht is en dat u ons initiatief daarom nog 
steeds kunt steunen. Nu al weten we dat eer
dere reserveringen met de daarbij gevoegde 
financiële steun van de gemeente en het An
jerfonds niet toereikend zullen zijn om alle 
plannen en wensen te verwezenlijken. En als 
de Oudheidkamer over een paar jaar, zonder 
gemeentegarantie, geheel op eigen benen moet 
staan, moeten er blijvend voldoende middelen 
beschikbaar zijn om door te kunnen gaan. 
Een van de mogelijkheden daartoe is een 
fondsvorming binnen de Club van Vrienden van 
de Oudheidkamer, waarvoor wij u dan ook als
nog uitnodigen. 
Wij herhalen graag dat u daarvan al lid kunt 
worden door betaling van minimaal ƒ 10,— per 
jaar. Dit bedrag, dat vanzelfsprekend vrij
willig mag worden verhoogd, kunt u overmaken 
naar de Rabobank nr. 3159.11.425, Postbanknr. 
Rabo 10887 t.n.v. Historische Kring Eemnes, 
onder vermelding van "Vriend Oudheidkamer". 

In onze serie: "Oude Eemnesser.. 

is het woord aan Martje Scherpenzeel (ik mag 
geen mevrouw schrijven). Zij is geboren en 
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getogen in 't Emenesse en vertelt over het 
werk dat haar vader in de polder heeft ge
daan. Allemachtig, wat heeft die man een werk 
verzet in z'n leven, daarom neem ik voor de 
zoveelste keer weer heel diep mijn petje af. 

"Mijn vader is geboren op de boerderij bij de 
sluis. Het gezin bestond uit vader moeder, 
twee meisjes en zes jongens. Op zeventienja
rige leeftijd kwam Marretje Kok uit Bunscho
ten bij mijn grootouders in dienst en daar is 
mijn vader, Hendrik Scherpenzeel, later mee 
getrouwd. 
Op de boerderij was geen werk voor zes jon
gens dus is mijn vader boerenarbeider gewor
den. Hij werkte altijd in de polder zodat de 
mensen hem ook wel polderwerker noemden, ach 

Hendrik Scherpenzeel (1866-1945) en zijn 
vrouw Marritje Kok (1867-1948). 



Henk Scherpenzeel met de schoefelseizem 

hij deed eigenlijk van alles. 

In de zomer gingen ze van 's morgens vier uur 
tot het donker werd gras maaien in de polder. 
Dan hadden ze zo ' n wit tentje, dat was een 
laken waar ze een paar spijkers doorstaken, 
tegenwoordig spreek je van haringen, zodat ze 
op het heetst van de dag even konden schuilen 
achter dat tentje om de zeis te haren. Na de 
eerste hooidag waren hun armen zo stijf van 
het zwaaien met de zeis dat ze de volgende 
dag niet meer met hun armen bij de grond 
konden komen. Ze moesten dan eerst een soort 
gymnastiek doen. Zwaaien met de zeis, lager, 
lager, steeds lager tot ze bij de grond wa
ren. In de hooitijd konden ze vanwege de 
hitte geen warm eten verdragen, dat aten ze 
alleen op zondag. Mijn zusje en ik gingen 's 
morgens om tien uur de polder in om ze een 
pot koffie en een pan dikke gekookte rijst en 
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wit brood met dik boter er op te brengen. Dat 
aten ze de hele week. Wij probeerden ook wel 
eens om dik boter op ons brood te smeren maar 
dan zei moeder " Hé, het is geen grasmeiers-
botter". Het gebeurde wel dat ze een dammaat 
per dag maaiden, waar ze dan negen gulden 
voor kregen. En als dan de kamp gemaaid was, 
was 't ie zó mooi als tegenwoordig de gazons 
zijn. Mijn broer heeft wel eens verteld, dat 
hij een kamp gemaaid had voor een boer aan de 
Wakkerendijk. Toen de kamp er af was zoals 
wij dat noemen, liep de boer de hele kamp op 

kwam hij naar mijn broer toe 
wat heb je dat netjes gedaan" 

en gaf hem een gulden, vergelijk dat tegen
woordig maar met honderd gulden! 
In het najaar moesten de sloten geschoond 
worden. Eerst werd het riet eruit gehaald; 
dat gebeurde met de zogenaamde schoevelzei-
sem, dat betekent 

en neer, daarna 
en zei:"Jongen, 

schuivelzeis, een zeis dus 

Henk Scherpenzeel met de laallk 
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die door de sloot schuift. Daarna moest de 
klei eruit gehaald worden, dat werd gedaan 
met de lajek, een omgekeerd blad aan een 
lange stok. Wat het Hollandse woord voor 
lajek is, weet ik niet. 
Als de winter kwam werd het tijd om de sloot
kanten af te steken, daar gebruikten ze een 
hele grote spa voor. Het afgestoken gedeelte 
werd uit de sloot getrokken met een grote 
kromme haak, de zogeheten plukhaak en tot 
slot werd het op het land gedroogd. Als het 
goed droog was, werd het over het land ver
werkt zodat dat ook weer gelijk was. Doordat 
het zeewater elk jaar over het land kwam en 
de vette klei achterbleef, was er geen bemes
ting nodig. Dat was wel prachtig maar de 
koeien die daar de hele zomer liepen, lieten 
wel hun sporen na en niet te vergeten de 
diepe karresporen! Daarom werden de afgesto
ken slootkanten gebruikt om de grond weer te 
egaliseren. Die wagens namen de klei ook mee 
naar de Meentweg, levensgevaarlijk want je 
kon zo onderuit gaan in die gladde klei. 
Gelukkig krabde Piet Nagel met een speciale 
spa de weg altijd schoon. 

Soms moesten de weteringen en de Vaart uitge
baggerd worden. Dat deden ze met een vlet, 
een platte schuit, die volgeladen werd met 
klei. Deze klei werd er later met de boezem-
schup, een schep met een opstaande rand, weer 
afgeschept en over het land verdeeld.Dat was 
allemaal handwerk; er kwam geen bulldozer aan 
te pas. 
Aan het eind van de Vaart had je vroeger de 
haven. De Vaart was een belangrijke vaarroute 
voor de schepen van Van IJken die op Amster
dam voeren en de schepen van Frantsen en 
Kuiper die turf uit Drente haalden. Daarom 
moest de Vaart diepgang houden. 

In de winter ving vader ook wel eens ganzen. 
Hij gebruikte daarvoor een klapnet met een 
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lokgans. Als de ganzen bij de trek overvlogen 
dan werd de lokgans opgelaten, deze viel dan 
achter het net en dan trok hij het klapnet 
waar de ganzen in zaten naar beneden. De 
ganzen werden verkocht aan een poelier in 
Baarn. Vader ging ook wel eens takkebossen 
voor bakker Heek, daar werd de oven mee ge
stookt . 
Zo deed vader van alles en als er geen werk 
was in de winter dan liep hij werkeloos. 
Moeder heeft wel eens verteld dat. toen ze 
pas getrouwd was, vader in geen vijf maanden 
kon werken en er was geen bijstand. Je had 
hier in die tijd Dirk Mol, die de voorloper 
van het C.N.V. oprichtte, dat heette de Chr. 
Werkmansbond. Hij kwam iedere zaterdag een 
dubbeltje halen en dan kreeg je een stempel
tje; ik zie nog die stempelkaart tussen de 
krantehanger zitten. Was vader werkeloos dan 
kreeg hij een paar weken drie en een halve 
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Herik Scherpenzeel met de afsteekschep 
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Hendrik Scherpenzeel (1866-1945) met de geit, 
de arbeiderskoe 

gulden uitgekeerd en verder moest je het maar 
uitzoeken. Het was dus geen vetpot. 

Ik herinner me nog goed dat vader en moeder 
25 jaar getrouwd waren. Moeder had bij vrouw 
Blom kaas gehaald voor een kwartje 't pond en 
toen mochten we ons genoeg eten aan witte 
brood met kaas, enkel wit brood met kaas nou 
dat was geweldig! Ik zal het nooit vergeten 
want dat was voor ons kinderen iets bijzon
ders. Je at altijd roggebrood en 's zondags 
een sneedje wit brood. 
Toch heb ik helemaal niet het gevoel dat ik 
een ongelukkige jeugd heb gehad. Integendeel. 
Moeder voedde ons op en vader was onze grote 
vriend, die met ons speelde, ons naar bed 
bracht en al die leuke dingen meer. 
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In het voorjaar ging vader kievitseieren 
zoeken. Het eerste ei werd niet naar de Ko
ningin gebracht; je bracht het naar de poe
lier dan kreeg je er tenminste nog een gulden 
voor! Bij de publieke landverhuring verkocht 
vader de eieren aan Jan Roodhart die, als de 
laatste verhuring geweest was, ze op zijn 
beurt als afscheidscadeautje aan de notaris
sen en de klerken gaf. Mijn neef Henk heeft 
ook eens in't voorjaar het eerste kievitsei 

Marrit je Kok (1867-1948) bij de bleek. Op de 
voorgrond haar dochters: 
v.l.n.r. Mart, Grote Ger en kleine Ger Scher-
penzeel 
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Hendrik Scherpenzeel (1866-1945) met zijn 
dochters. 
v.l.n.r. Mart (staand), grote Ger en kleine 
Ger 

gevonden en het burgemeester Van Ogtrop aan
geboden; ja dat was leuk. 

Omdat vader z'n inkomen veel te laag was, 
probeerde hij op alle manieren een centje bij 

had 

te verdienen. Het fuiken vissen 
daarom ook tot zijn werk. Vader 
stroper hoor, dat zeg ik expres, 
vergunning van de boeren om in de weteringen 
en sloten paling te vissen. Deze paling ver-
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kocht hij op het dorp. Als dank voor die 
vergunning voelde moeder zich verplicht om 
iets terug te doen. Ze zocht een paar pond 
van de mooiste paling uit en bracht die dan 
naar de boeren die vader de vergunning had
den gegeven. 
De fuiken breien, andere zeggen netten kno
pen, werd in de winteravonden gedaan. Voor 
het net gebruikte hij vissersgaren (katoen) 
en de hoepels maakte vader uit takkebossen, 
dat was het goedkoopste. Was de fuik klaar 
dan moesten er nog twee grote vleugels aan 
gebreid worden; dat was een heel karwei. Na 
het visseizoen werden de netten geboet en 
vervolgens in het ijzeren wasfornuis dat in 
de schuur stond gekookt. Dat koken in opge
loste blokken taan was nodig om de netten 
weer waterbestendig te maken. 
Ja, vader heeft van alles gedaan, hij had 
gouden handen en leuk dat ik het nu eens 
allemaal kon vertellen." 

Mevrouw, oh pardon, Martje u hebt een vader 
gehad waar u terecht trots op kunt zijn. 

Henriet Liscaljet. 

• 

De werktuigen van Martje haar vader waren: 

1. de haarspit aambeeldje om de zeis op te 
scherpen; 

2. de strekel, om de zeis te scherpen; 
3. de schuivelzeis (in 't bezit van Henk 

Scherpenzeel); 
4. de lajek (in 't bezit van Henk Scherpen

zeel ) ; 
5. de graszeis; 
6. de boezemschop; 
7. de plukhaak; 
8. de rietoord; 
9. de pikhaak en de sikkel om rogge te maai-
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