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Oud en Nieuw Groevenbeek      
In een serie artikelen over bosbouwers op de Veluwe, waarvan dit artikel oorspronkelijk deel 
uitmaakte, mocht de geschiedenis van Oud en Nieuw Groevenbeek niet ontbreken.1 Beide gebieden 
liggen tussen Ermelo en 
Putten, aan weerszijden van de 
N303 die deze dorpen 
verbindt. Vanaf ongeveer het 
midden van de negentiende 
eeuw is op de Veluwe sprake 
ontginning van woeste 
gronden, gepaard gaande met 
grootschalige bosbouw. Nieuw 
Groevenbeek dateert uit die 
tijd. Oud Groevenbeek kent 
twee deelgebieden die al een 
veel langere en ook 
interessante historie hebben.  

De gebieden waar het hier 
omgaat, kwamen na 1840 in 
handen van ondernemende 
stedelingen die zich gingen toeleggen op bosbouw. Zij legden de basis voor twee landgoederen die 
een bezoek en een wandeling meer dan waard zijn. Enige kennis van de geschiedenis van een gebied 
maakt een wandeling nog meer tot een waardevolle ervaring. Daaraan bekendheid geven is dan ook 
een belangrijk doel van dit artikel. Het verhaal loopt overigens in hoofdzaak tot ongeveer 1920. Op 
de website van de Stichting Nieuw Groevenbeek (https://nieuw-groevenbeek.nl/) vindt de 
geïnteresseerde lezer veel meer informatie over o.m. de geschiedenis van het gelijknamige gebied. 
 
Dit artikel start met een beschrijving van de redenen die ten grondslag lagen aan grootschalige 
ontginningen van woeste grond in de eerste helft van de 19e eeuw. Dan komen de bosbouwers aan 
bod, waarna een schets in hoofdlijnen volgt van de ontwikkeling van de twee deelgebieden Oud 
Groevenbeek en Nieuw Groevenbeek. 
 

Het landhuis Oud Groevenbeek 
 voor 1907 

Nieuw Groevenbeek. Een centrale open ruimte, waar omheen ruim honderd jaar 
oude vakantiehuizen liggen. 
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Bosbouwers op Groevenbeek 
 
Jacob van Hall 
Onder degenen die al snel – eind 1844 - een stuk woeste grond van de gemeente Ermelo kochten 
waren de gebroeders Marten en Pieter van Vledder.2 Marten van Vledder was een koopman die 
vanuit Amsterdam in Harderwijk was neergestreken. Pieter was apotheker en in de hoofdstad 
gebleven. De broers zagen kennelijk wel winstmogelijkheden in de woeste gronden. De percelen die 
zij hadden weten te verwerven lagen ten noorden van de Speulder-, Sprielder- en Putterbossen. 
Waarschijnlijk zijn zij gestart met het in cultuur brengen van een deel daarvan. Eigenlijk kort daarna, 
op 1 augustus 1846, verkochten zij echter hun bezit door aan Mr. Jacob van Hall. Het ging om totaal 
206 hectaren gedeeltelijk ongecultiveerde en gedeeltelijk al in cultuur gebrachte 

grond met de daarop 
aanwezige gebouwen 
en beplantingen.3 Een 
nog niet geheel 
voltooide boerderij was 
daar het enige gebouw.4 
‘Gedeeltelijk al in cultuur 
gebracht’ wekt misschien 
ook te hoge 
verwachtingen. Drie 
hectare was hakhout, de rest was heide. 

Drie weken later kocht Van Hall de bouwhof 
Groevenbeek van burgemeester Vitringa van 

Ermelo.5 Vitringa moet het tussen 1822 en 1832 hebben gekocht van de heer Marinus Perpetuus 
Adriaan Roos van Hoijtema. Deze had het door vererving binnen de familie Van Westervelt 
verkregen.6 Tegelijkertijd kocht Van Hall van Herman Hendrik Vitringa twee percelen heidegrond.7 
Deze lagen aan de westkant van Groevenbeek, het gebied tot aan de Puttense Telgterweg. In oktober 
1846 volgde nog de koop van een stuk heideveld dat bekend stond als het Ermelosche Zand en dat 
van de ontginners de naam kreeg Sparrendaal kreeg.8 Dit was voordien gemeentelijk eigendom. 
Omdat dit op enige afstand van Groevenbeek lag, krijgt deze aanwinst aandacht in een afzonderlijk 
artikel. 

Groevenbeek kreeg de naam Oud Groevenbeek, ter onderscheiding van de boerderij aan de Oude 
Arnhemse Karweg die Nieuw Groevenbeek werd gedoopt. 

Mr. Jacob van Hall (1799 – 1859) was lange tijd hoogleraar in de rechten, vanaf 1848 aan de 
Universiteit van Utrecht. Hij trouwde met Suzanna Gerarda Vrolik die in 1830 overleed, waarna hij in 
tweede echt huwde met Maria Theresia Marcella. Uit het tweede huwelijk werden vier kinderen 
geboren, waaronder één jong overleden dochter. Een oudere broer van Jacob, Floris Adriaan, was 
eveneens jurist en vanaf 1842 minister van Justitie. Een jaar later volgde daarnaast nog de 
benoeming tot minister van Financiën ad interim met de schone taak een staatsbankroet te 
voorkomen. Dit lukte door zijn kunde en doorzettingsvermogen, maar de oppositie in de 
volksvertegenwoordiging verdiende ook grote lof voor de druk die zij op de regering had gelegd om 
de financiën te hervormen. Minister Floris van Hall zal ook degene zijn geweest die gehoor heeft 
gegeven aan oproepen van Baron Sloet tot verkoop van heidegrond van de Staat.9 Hij is degene die 
dit heeft geregeld. 

Het oorspronkelijke erf Groevenbeek, nog midden in de heide 
gelegen, zoals aangekocht door Van Hall. De rond 1832 
aangelegde Zuiderzeestraatweg is ter oriëntatie vervaagd 
ingevoegd. 

Mr. J. van Hall 
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Een maatschap? 
Er is gesteld dat Jacob van Hall op eigen naam de 
aankopen deed en namens een terzelfder tijd opgerichte 
maatschap, maar het is niet zeker of dit wel zo is.10 Een 
krantenbericht uit die periode maakt wel melding van 
gronden van de heer Van Hall enz.11 Een bewaard 
gebleven notaboek spreekt over ‘diverse gronden 
staande ten name van mr. J. van Hall, doch in 
gemeenschap bezeten met de heeren 
mr. C.A. den Tex, P.M. Jongeneel, mr. 
Otto Braet Bisdom en F.C. van Hall’. 
Mogelijk hebben deze nauw verwante 
heren een gentlemen’s agreement 
gesloten en is dit niet vastgelegd in een 
officieel document.  
Mr. den Tex was hoogleraar in de rechten, 
Tweede kamerlid, en samen met Van Hall 
uitgever van een vaktijdschrift. Petrus Marinus Jongeneel 
was een zwager van Van Hall en firmant van de eind 
1837 in Utrecht opgerichte firma in houtwaren P.M. en J. 
Jongeneel. De familie was toen al 40 jaar bekend met de 
houthandel. Jongeneel is in die branche nog steeds een 
bekende naam. Petrus Marinus Jongeneel was 

Het echtpaar Jongeneel-van Hall 

Op deze drie kaarten is het gebied dat Van Hall van 
de gebroeders Van Vledder kocht groen ingekleurd. 
Linksboven (ca. 1840, de oorspronkelijke toestand) 
zet de grafische weergave van heide en zand zich 
gewoon voort onder dat groene gebied. Op de kaart 
hierboven (ca. 1855) is al een deel bebost. Op de 
kaart links (uit 1870) is het gehele gebied (en meer) 
bebost. Bij vergroting van de weergave is de 
toename nog beter te zien. 

C.A. den Tex 
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vermogend. Otto Bisdom (zo noemde hij zich gewoonlijk) was de tweede zwager in het gezelschap en 
eveneens vermogend. 

  Vennoten  Levensjaren Maatschappelijke 
functie 

Relatie tot 
Nr. 1 

1.  Mr. Jacob van Hall 1799 - 1859 Hoogleraar ----------- 
2.  Mr. C.A. den Tex 1795 - 1854 Hoogleraar, 

parlementslid 
Zwager van 
een broer  

3.  P.M. Jongeneel 1802 - 1875 Vennoot in 
houthandel 

Zwager 

4.  Mr. O. Braet 
Bisdom van 
Cattenbroek 

1810-1889 Advocaat Zwager 

5.  Mr. Fredrik 
Christiaan van Hall 

1809-1883  Commissionair in 
effecten en makelaar 

Halfbroer 

 

Wat heeft Jacob van Hall bewogen om te investeren in een stuk heidegrond, kilometers van de 
bewoonde wereld, weliswaar vlak bij de Zuiderzeestraatweg maar in een tijd waarin er nog geen 
spoorlijn lag van Amersfoort naar Zwolle? Heeft hij gezien dat Nederland mee moest in de 
industrialisering die elders al op gang was gekomen en dat mijnbouw een grote toekomst tegemoet 
ging, mét de behoefte aan hout om de mijngangen te stutten? Speelden ook de plannen tot 
drooglegging van de Zuiderzee een rol? Wanneer die doorgang vonden, zou er grote behoefte aan 
hout ontstaan ten behoeve van perkoentjes.12 Dat waren gepunte vuren paaltjes die onder een dijk 
werden ingeslagen om deze stevigheid te geven. Feit is dat in hogere kringen al sinds de 18e eeuw 
belangstelling bestond voor ontwikkelingen in de landbouw. Mogelijk waren zijn Utrechtse zwagers 
Jongeneel en Bisdom bekend met een stadgenoot die grote belangstelling had voor de 
mogelijkheden van cultivering door bebossing. Dat was de jurist Joan Hendrik Schober die in 1841 
medeoprichter was van het Utrechtsch Genootschap voor Landbouw en Kruidkunde. Hij bracht dat 
als secretaris tot grote bloei, maar na een gebleken verschil van inzicht besloot Schober zich te gaan 
wijden aan de praktijk van de ontginning. Toeval of niet, maar anderhalf jaar na Van Hall kocht ook 
hij 85 hectare heideveld aan de Garderenseweg van de gemeente Putten13.  

Een (tweede?) maatschap 
In 1858 richtten Jacob van Hall, Petrus Marinus Jongeneel, Mr. Otto Braet Bisdom van Cattenbroek 
en Jacob Hendrik van Schermbeek (opnieuw?) een maatschap of vennootschap op.14 Deze had ten 
doel de ontginning van woeste gronden en de voortzetting van reeds aangevangen ontginningen en 
dit per 1 januari 1858. Van Schermbeek was notaris in Utrecht. Zijn zuster was gehuwd met Anne 
Maurits Cornelis van Hall, ook een halfbroer van Jacob. 

Van Hall bracht zijn Ermelose bezittingen in in de vennootschap. Dat waren, zoals gezegd, de 
bouwhof Oud Groevenbeek, het goed Nieuw Groevenbeek met boerenwoning met bijbehoren, een 
stuk heideveld, vroeger het Ermelosche Zand genaamd, en de twee percelen heidegrond, gekocht 
van Herman Hendrik Vitringa. Daarnaast was er nog een aantal Puttense bezittingen, waarmee het 
totaal van het door hem ingebrachte kapitaal op fl. 30.000,00 kwam. Het maatschappelijk kapitaal 
was fl. 75.000,00. De andere vennoten brachten ieder fl. 15.000,00 in. Het Ermelosche Zand was 
inmiddels omgedoopt tot Sparrendaal, wat iets zegt over de voortgang van de ontginningen. 
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Het jaar daarop (1859) kwam Van Hall te overlijden. De waardering van de goederen viel wat lager 
uit. De taxatie kwam uit op fl. 60.000,00, waardoor de erfgenamen Van Hall een bedrag van fl. 
24.000,00 ontvingen.15 P.H. Marcella, luitenant-kolonel bij de Koninklijke Marechaussee en ook weer 
een zwager van Van Hall, nam diens plaats in.16 Na drie 
jaar trad hij weer uit. De andere vennoten gingen 
gedrieën verder en breidden hun bezit uit met Groot 
Kampveld. 

Kampveld 
Ten noorden van (Oud) Groevenbeek lag de oude 
ontginning Kampveld. Daar bevonden zich rond 1400 
drie boerenerven: Groot - en Klein Kampveld en De 
Pas. Groot Kampveld en De Pas waren, voor zover 
bekend, particulier eigendom, Klein Kampveld 
behoorde toe aan het Kapittel van Sint Marie in 
Utrecht. Dat organiseerde al in de 17e eeuw 
houtverkopingen, dus ook toen al was hier in enige 
mate sprake van bosbouw. Klein Kampveld kwam in 
1661 in handen van particulieren. De Utrechtse heren 
kochten dit (nog tijdens het leven van Van Hall) in 1858 
van Arnoldus Johannes Baron van Sasse van IJsselt. Het 
was toen al geen boerderij meer. Sprake is van ‘eenige 
Dennen- en akkermaalsboschgronden, vroeger heide, 
Klein Kampveld genaamd, gelegen onder de gemeente 
Ermelo, doorsneden van den Straatweg naar Harderwijk, [volgen kadasternummers], groot 12 
bunders, 85 roeden en 60 ellen’.17 Het boerenbedrijf moet hier tussen 1760 en 1832 zijn beëindigd. 

Ook De Pas, een kleine boerderij, was allang verdwenen. In 1818 kochten de eigenaren van Groot 
Kampveld, twee broers Kuiper, de gronden ter grootte van 12 bunder die toen geheel uit bos 
bestonden.18 De Pas was dus voortaan onderdeel van Groot Kampveld. Klaas Rijksen Kuiper, 
inmiddels naar Horst vertrokken, deed zijn deel in 1829 over aan zijn broer Jan.19 Deze kwam in 1846 

op Groot Kampveld te overlijden. Er waren 
geen kinderen. Zijn weduwe hertrouwde met 
een weduwnaar uit Putten. De weduwe Van 
den Belt (meisjesnaam heel passend Rikje van 
Kampveld) verwierf Groot Kampveld en 
verkocht dit in 1864 door aan de maat- of 
vennootschap van Jongeneel en consorten.20 
Het feit dat de gronden van Kampveld door de 
Zuiderzeestraatweg waren doorsneden zal 
geen goed hebben gedaan aan de 
levensvatbaarheid van de eeuwenoude 
boerderij. Dat kan een rol hebben gespeeld bij 
het opgeven van de landbouw op deze plek. In 
1869 verscheen een advertentie waarin het 
afbraakmateriaal van Groot Kampveld te koop 
werd aangeboden. Bewoner Peter 
Nummerdor week uit naar Norden. 

  

Kampveld in 1832. Het onderste paarse gedeelte was 
Klein Kampveld dat grensde aan Groevenbeek. 
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Opheffing van de maatschap 
 

Jongeneel kwam in 1875 te overlijden, Otto Bisdom in 1889. Hun weduwen kregen ieder een 
onverdeeld derde gedeelte in de vennootschap toebedeeld. 
Het goederenbezit lag verspreid in drie gemeenten, Putten, 
Ermelo en Harderwijk en omvatte de landgoederen Oud en 
Nieuw Groevenbeek, Kampveld, Sparrendaal en Klein Sprielt. 

In verband met toenemende moeilijkheden binnen de 
vennootschap besloot men in 1894 tot opheffing daarvan. Het 
zou zo zijn geweest dat de weduwe Bisdom haar deel had 
opgeëist.21 Een veiling volgde. Verkopers waren de dames 
Bisdom-van Hall en Van Schermbeek-de Jongh, en Pieter 
Jongeneel die zijn moeder was opgevolgd. 

Dr. Etiënne Daniel Cartier van Dissel, arts in Lochem en gehuwd 
met een dochter van Jongeneel, kocht bij de veiling 
Sparrendaal; de heren F.E. Vos (eveneens gehuwd met een 
dochter van Jongeneel), J.E. van der Meulen (een vriend van 
Vos, arts en lector in de chirurgie), J.H. van Schermbeek (notaris 
in Utrecht) en de broers E.C.U. en H.L. de Balbian van Doorn 
(resp. notaris en rijksbetaalmeester) verwierven Klein Sprielt 
onder Putten.  

Oud en Nieuw 
Groevenbeek en Kampveld, inmiddels tussen 1860 en 
1894 uitgebreid van 434 ha tot 549 ha, werden in 11 
percelen verdeeld.22 Pieter Jongeneel kocht perceel 1, 
het oorspronkelijke landgoed Oud Groevenbeek ten 
westen van de Putterweg. Dit met het recht om de 
bomen op dat perceel te behouden. Dr. F.E. Vos werd 
eigenaar van de percelen 5 en 6 met hetzelfde recht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
De kopers van het tussenliggende perceel 3 verkochten dit in 1895 door aan dr. F.E. Vos.23 

Percelen en kopers van 
de veiling in 1894 
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Ontginningen en bosbouw 
In De ontginning onzer heidevelden keek de auteur veertig jaar na de start van de bosbouw op 
Groevenbeek vrij uitgebreid terug op de activiteiten in dit gebied.24  

‘Oud-Groevenbeek 50 Hect., in 1846, en Kampveld, 70 Hect. In 1864 aangekocht, 
waren bij aankoop reeds ontgonnen, doch zijn later met andere stukken vergroot, 
en ten deele ook anders bepoot en beplant. Nieuw-Groevenbeek, 270 Hect, was bij 
aankoop geheel onontgonnen (hei en zand) en Sparrendaal, op eenigen afstand 
van Nieuw-Groevenbeek gelegen, 125 Hect. groot, was bij aankoop zand; er 
groeide zelfs geen hei, en het was zoo slecht dat het den naam van Ermelosche 
Zand droeg, in onderscheiding van de heivlakte, waarin het lag. (…) 

Nieuw-Groevenbeek en Sparrendaal, een 40jarige (sic) ontginning van zuiver hei 
en zand, beslaan nu 260 Hect. dennenbosch, 60 Hect. akkermaalshout en 50 Hect. 
met +/- 60.000 eiken en beuken. Deze ontginning is voor den aandachtigen 
beschouwer een ware leerschool, om te toonen wat goede en wat slechte hei of 
zand geven kan. 

De schrijver vertelt hoe men hier in de begintijd had geëxperimenteerd. Men had geen ervaring en 
wilde door voorzichtig te werk te gaan kapitaalvernietiging vermijden. Aanvankelijk heerste de 
mening dat de eik op deze grond niet wilde groeien en de beuk wel. Maar de ondervinding leerde 
anders. De eik wilde wel groeien en had als handelsartikel grotere waarde, zodat men overstapte op 
deze soort. Dennenbossen waren hier 
belangrijk omdat zij weinig voorbewerking 
vereiste. Het zaaien vond deels plaats in 
gespitte grond, ook pootte men zaailingen. 

Landelijke ervaring leerde inmiddels ook 
dat bomenteelt, anders dan de ouderwetse 
landbouw, de grond rijker maakte en niet 
uitputte en dat de heideontginning door 
boscultuur, mits met beleid gedaan, met voordeel kon plaatsvinden.25 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Oud Groevenbeek 
 

De familie Jongeneel voor zover hier relevant 

  Pieter 
Marinus 
Jongeneel 
(1802-1875) 

 Margaretha 
H.C.C van Hall 
(1814-1884) 

  

       
Christina 
Maria 
Jongeneel 
(1838-1899) 

Etiënne D. 
Cartier van 
Dissel 
(1829-1915) 

Pieter 
Jongeneel 
(1840-1898) 

 Wilhelmine 
Henriëtte de 
Heus (1848-
1926) 

Wijnanda   
Jacoba 
Jongeneel 
(1847-1920) 

Floris 
Egbertus Vos 
(1841-1895) 

                                    
                              Margaretha 

Henriëtte 
Cornelia 
Jongeneel 
(1874-1947) 

 Floris Vos 
(1871-1943) 

Wijnanda 
Jacoba Vos 
(1880 - 1954) 

Theodorus 
Marius van 
Leeuwen 
(1876-1952) 

 

Pieter Jongeneel kocht dus het deel van het bezit dat vanouds Groevenbeek heette. Van Hall had dit 
in 1846 gekocht van de Ermelose burgemeester C.L. Vitringa. Het ging toen om een boerenwoning, 
landheerskamer, stal, schapenhok, verdere getimmerten, put en gronden. Of de landheerskamer er 
bij de koop door Vitringa ook als was, is niet na te gaan maar enigszins waarschijnlijk is het wel. 
Van Hall was namelijk sinds 1835 ook in het bezit van De Hoogstraat onder Leersum. Dat was ooit 

een logement geweest maar in het begin van 
de 19e eeuw verrees er een landhuis in 
neoclassicistische stijl.26 De nieuwe eigenaar 
legde rond het huis een park aan en breidde 
het grondbezit uit met van de Rijksdomeinen 
aangekochte heide. Het geheel kreeg de allure 
van een landgoed. Gezien de inspanningen 
voor deze bezitting is het niet aannemelijk dat 
Van Hall veel zal hebben geïnvesteerd in 
verbetering van de boerderij met 
landheerskamer.  

Volgens diverse publicaties zou in 1870 de oude woning zijn afgebroken en hebben plaatsgemaakt 
voor een eenvoudig landhuis.27 Ook zou toen op enige afstand een nieuwe boerderij zijn gebouwd. 
Hoewel het kadaster het perceel in 1869 heeft opnieuw heeft gemeten, is er toch wel aanleiding om 
te twijfelen aan dit gegeven. Rond 1950 heeft Wijnanda Jacoba van Leeuwen-Vos haar herinneringen 
op papier gezet.28 Zij, geboren in 1880, was een 
kleindochter van P.M. Jongeneel en heeft in haar jeugd de 
vakanties op Oud Groevenbeek doorgebracht. De 
herinneringen hieraan behoorden tot de mooiste uit haar 
kindertijd. Het is een feest om te lezen hoe dat toen ging. 
Vakanties duurden in die tijd vaak enkele maanden. In veel 
gevallen werd een deel van de inboedel overgebracht. Uit 
haar beschrijving van het huis Oud Groevenbeek uit haar 
jeugd – dus na plm. 1885 – komt een beeld van het huis 
naar voren zoals het ongeveer moet zijn geweest in de tijd 

Drie generaties Wijnanda. Links mevrouw 
Van Leeuwen-Vos, de auteur van de 
memoires  
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van Van Hall, maar misschien sindsdien wat vergroot, getuige het volgende fragment: 

“Het huis lag in dezelfde richting als het huidige kasteel, keuken aan het Kerkpad (weg 
Ermelo-Putten), twee slaapkamers aan Ermelose kant, twee woonkamers naast elkaar met 
elk een waranda naar de tuinzijde onder de prachtige linde en bruine beuk. Het oude 
boerderijtje nam de Z. zijde van het huis in. In die dagen was men bang voor de zon en 
werden de ‘mooie ‘kamers aan de N. zijde gebouwd. (…) Waar het huis de achterkant van de 
boerderij vormde, zal het er wel gestaan hebben toen Oud Groevenbeek gekocht werd. Na 
Pol uit Grootvaders tijd, woonde in onze kinderjaren er de boer Renselaar”.29 

In dit verband mag niet de anekdote onvermeld blijven die mevrouw Van Leeuwen vertelde over de 
vrouw van boer Pol. 

“Het boerderijtje had zijn voorkant aan de Z. kant, naar Putten (waar de voordeur van het 
kasteel zich bevindt. De achterzijde was de zijkant van de woonkamer, ja kwam met een 
deur daarin uit Ik heb hem altijd gesloten gezien, maar Moeder vertelde, dat vrouw Pol 
binnenkwam toen Grootmoeder zich even op een bank had uitgestrekt en uitriep: “Kijk me 
dat luie zwijn daar eens liggen!” 

Duidelijk is zij over de gang van zaken rond het huis op Oud Groevenbeek. Zoals al vermeld, kocht 
Pieter Jongeneel dit goed bij de veiling van eind 1894. Hij verliet zijn buitenhuis Mignon in Baarn en 
nam voor de laatste jaren van zijn leven zijn intrek in de Ermelose bezitting. 

 ‘Dadelijk werd het oude huis gemoderniseerd, de 
oude boerderij verdween, aan die zijde kwam de 
voordeur met ruim entrée en kamer aan de Z. 
zijde. De warande aan de N.W. kant gelegen 
kamer, moest plaats maken voor [een] grote 
aangebouwde biljartkamer. Copijn herschiep de 
pruimenhof in een fraaie vijver met tuin 
eromheen. De kamers werden behangen, nieuw 
ingericht en daarmee verdween het sobere en 
stijlvolle uit de periode ’47-’95’.30 

Haar broer schetste het in 
iets andere bewoordingen: 
‘de boer is verdwenen, een 
paar grote kamers zijn 
bijgebouwd, o.a. 
biljartkamer. Hij heeft een 
armzalig moestuintje en 
een boomgaardje 
helemaal laten verdwijnen, 
van de boomgaard is een 
prachtige vijver gemaakt! 
Met een stenen vlonder 
kon je op een eilandje 
komen. De vijver was altijd 
met water, de 
Groevenbeek bleef daar altijd doorstromen’.31 

Dit is de situatie zoals wij die zien op foto’s van rond het jaar 1900. 

Op deze topografische kaart, gebaseerd op een 
verkenning in 1885, is de oude situatie (zonder 
afzonderlijke boerderij) nog te zien. 
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Pieter Jongeneel, gehuwd met de zeer bemiddelde Wilhelmine Henriëtte de 
Heus, was eigenlijk voorbestemd om de leiding van de houthandel over te 
nemen. Hij had er noch aanleg voor, noch plezier in en koos voor een bestaan 
als rentenier. Wel had hij het aandeel van zijn moeder in de vennootschap 
overgenomen. Zijn zwager Floris E. Vos, een praktiserend arts, bood aan om 
de leiding van het bedrijf over te nemen. Pieter Jongeneel overleed op 6 
januari 1898 op Oud Groevenbeek. Zijn weduwe bleef er wonen tot ongeveer 
1900. In 1901 woonde zij in Arnhem en in 1903 in Hilversum. Schoonzoon 
Floris Vos (een zoon van de zojuist bedoelde), daartoe door haar gemachtigd, 
verkocht het landgoed in 1903 aan de heer J.H. van Schermbeek.32 

 

Van Schermbeek 
De naam Van Schermbeek kwamen we al eerder in dit verhaal tegen. Jacob Hendrik van Schermbeek 
was een van de oprichters van de vennootschap in 1858. Hij had in 1867 het landhuis Schoonderbeek 
in Putten aangekocht, gelegen iets ten zuiden van Groevenbeek, Hij overleed in 1882, waarna zijn 
weduwe, Sophie Johanna Selinde de Jongh, in zijn plaats participeerde tot de veiling van 1894.  
Het echtpaar had drie kinderen gekregen. Een zoontje en dochtertje waren slechts enkele maanden 
oud geworden. Het middelste kind, Pieter Adriaan, geboren in 1838, overleed in 1855. Intussen had 
het echtpaar de kinderen van Anne Maurits van Hall en de zus van Van Schermbeek als 
pleegkinderen in huis genomen. Hun ouders waren overleden. In 1860 namen zij nog zes 
pleegkinderen in huis: drie zoons en drie dochters van broer Ernst van Schermbeek. Deze overleed 
eind 1860, nadat zijn echtgenote in januari van dat jaar in het kraambed was gestorven. 
 
De koper van Oud Groevenbeek in 1903 was een van de laatste zes pleegkinderen van notaris Van 
Schermbeek, evenals deze Jacob Hendrik geheten (roepnaam Hendrik). Hij trouwde met Rijkje 
Ubbink, een weduwe en eigenaresse van het 
familiehotel in Putten. Van Schermbeek had 
in 1894 bij de veiling al een aantal percelen 
van Groevenbeek verworven. Hij bezat 140 
van de toen geveilde 549 hectare. 
(Overigens ligt hier de historische oorzaak 
van het feit dat men nu ten oosten van 
Nieuw Groevenbeek opeens weer bordjes 
Oud Groevenbeek aantreft.) Daarnaast was 
hij na bij de veiling nog mede-eigenaar van 
Klein Sprielt in Putten. 
Van Schermbeek vestigde zich met zijn vrouw en zoon Pieter Adriaan (1902-1980) op Oud 
Groevenbeek. In 1907 verrees onder architectuur van het bureau Van Essen & Van Zeggeren uit 
Harderwijk een nieuw landhuis op de plek van de oude. Aan de overkant bouwde Van Schermbeek 
op een kunstmatige heuvel een watertoren met eronder een gasgenerator. En in 1910 ook een 
kassencomplex waarvan anno 2019 nog een deel over is. Van Schermbeek overleed in 1920, zijn 
weduwe in 1946. Zoon Pieter, bosbouwkundige en een hartstochtelijk jager, in 1948 gehuwd met 
Gerarda Mathilda Costerus, erfde het landgoed. Het paar bleef kinderloos. Het beheer van een 
dergelijk landgoed werd in financieel opzicht steeds moeilijker. In 1968 werd het verkocht aan 
Natuurmonumenten, onder het beding dat de bewoners tot hun overlijden zouden mogen blijven. 
Van Schermbeek overleed in 1980, twee jaar later gevolgd door zijn vrouw. Beiden werden op 
Groevenbeek begraven.33  

Dr. F.E. Vos  

Oud Groevenbeek met koetshuis en boerderij rond 1900 
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Beelden van na 1907 

 

 

 

 

 

 

 

Een broer van de schrijfster van de 
al vaak genoemde memoires, Floris 
Vos, had zich verloofd met een 
dochter van Jongeneel, zijn nicht 
dus. Het stel trouwde in juni 1896 
op het vernieuwde huis op 
Groevenbeek en vestigde zich in de 
villa Hoogstede, tegenover het 
spoorwegstation in Ermelo. Het 
moet door zijn schoonouders zijn 

gefinancierd. Dezen legden zelfs over de heide een pad aan van Groevenbeek naar Nieuw-Ermelo, 
waarlangs Jongeneel haast dagelijkse zijn dochter bezocht. Floris begon daar een graanhandel. Zoals 
bij zoveel wat hij ondernam, bleef succes uit. In 1902 kocht de Stichting Veldwijk huis en 
bijgebouwen. De stichting had ruimtegebrek. Diverse nabijgelegen panden kwamen van lieverlee in 
handen van Veldwijk en kregen patiënten als bewoners. 
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De gebouwen van Ned. Voerage-
Maatschappij van Floris Vos, op de 
achtergrond villa Hoogstede. Het 
bedrijfsgebouw doet in bepaalde 
opzichten denken aan het koetshuis 
op Oud Groevenbeek. 

Hoogstede nog in nieuwstaat 

Op de voorgrond villa Hoogstede met bijgebouwen. Foto ca. 1950 
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Nieuw Groevenbeek: De ontwikkeling tot landgoed 

Nieuw Groevenbeek. Een centrale open ruimte, waar omheen ruim honderd jaar oude vakantiehuizen liggen 

De geschiedenissen van Oud – en Nieuw Groevenbeek lopen eerst wat door elkaar heen en zijn door 
de verknoopte familieverhoudingen soms lastig te volgen. Vandaar een kort overzicht dat hieronder 
verdere toelichting krijgt. 

Oud Groevenbeek Nieuw Groevenbeek 
  1843 De gemeente koopt van het rijk 
  1844 Gebroeders Van Vledder kopen van de 

gemeente Ermelo. 
1846  Jacob van Hall koopt van C.L. Vitringa 1846 Jacob van Hall koopt van gebroeders 

Van Vledder 
1846 Inbreng in 1e vennootschap 1846 Inbreng in 1e vennootschap 
1858 Inbreng in 2e vennootschap 1858 Inbreng in 2e vennootschap 
1894 Ontbinding vennootschap 1894  Ontbinding vennootschap 
1894 Veiling. Pieter Jongeneel koopt 1894 Veiling Familie Vos-Jongeneel koopt een 

deel van Nieuw Groevenbeek 
1895 Huize Groevenbeek gerenoveerd 1895 De familie Vos koopt het deel ten 

westen van de O.A. Karweg. Floris E. 
Vos sr. Overlijdt eind 1895. 

  1897 Bouw Variëtas (voor vakantie) 
1898 Pieter Jongeneel (bewoner) overlijdt   
Ca. 
1900  

Weduwe vertrekt uit Ermelo. 
Schoonzoon Floris Vos (beheerder) 
verhuurt aan zijn moeder 

1900  Mw. Vos-Jongeneel bewoont Oud 
Groevenbeek en exploiteert een 
vakantieoord voor meisjes. 

1902 Van Schermbeek huurt van mw. Vos-
Jongeneel 

1902 Het Grote Huis op komt gereed. 
Permanente vestiging. 

1903  J.H. Van Schermbeek koopt van de wed. 
Jongeneel-de Heus en gaat er wonen. 

  

1907 Afbraak oude landhuis en bouw huidige 
kasteel. 
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In 1844 kochten de gebroeders van Vledder een aantal percelen heide ten oosten van de Putterweg, 
aan de rand van de bossen die daar al eeuwen lagen. Zij moeten begonnen zijn met de bouw van de 
boerderij aan de Oude Arnhemse Karweg, 
aan de westelijke kant van het 
nieuwverworven bezit. Na twee jaar nam 
Jacob van Hall de percelen over, waarop de 
toen niet geheel voltooide woning stond.  
Zoals al vermeld, stonden de gronden ten 
name van mr. J. van Hall, maar werden deze 
’in gemeenschap bezeten met’ de heren 
Den Tex, Jongeneel Braet Bisdom en F.C. 
van Hall. De nog bestaande schaapskooi 
moet in 1852 zijn gebouwd. 
Petrus Marinus Jongeneel had het beheer 
van de goederen. In zijn tijd was Muijn van 
Eikenhorst de zetboer. Mevrouw Van Leeuwen-Vos had de boerderij in haar jeugd gekend en schreef 
in 1949:  
 

“Waar nu de boerderij staat uit 1915, stond een oud schilderachtig boerderijtje. De 
moestuin is nog dezelfde. Vlak over de ingang hiervan, de oude put, waar, zoals 
toen overal, alle water met kleine emmertjes werd opgehaald. (…) Vrij armoedig, 
maar vol eigen sfeer waren deze woningen, met de rood-blauw plavuizen vloeren, 
de haardplaat, waarboven de ketel hing tegen de achterwand van blauwe tegels, de 
ronde tafel, enkele matten stoeltjes, geverfde kast en de groen saaie 
bedsteegordijnen. Aan de gewitte wand prijkte een enkele Bijbelse plaat en hing een 
zwart trommeltje. En toch hoe oneindig veel mooier dan de tegenwoordige 
boerenbehuizing. Als men er ook nog de oude Veluwse klederdracht bij denkt, het 
gladde mutsje, de rode borstdoek en het laag uitgesneden jak. Ja, schraal was het 
bestaan, als ik aan het bouwland denk met de ongelijke en verspreide roggenaren, 
het dorre grasland’.34 

 
Jongeneel kon ‘s morgens vanuit zijn slaapkamer 
op Oud Groevenbeek zien of Muijn van Eikenhorst 
op Nieuw Groevenbeek zijn luiken al had 
geopend, een mooie illustratie van het feit dat het 
in die begintijd nog een onvoorstelbaar kaal 
landschap was.35 Hij kon Muijn ook van daaruit 
met een soort megafoon roepen, over een 
afstand van een kleine twee kilometer. In de 

herfst en in het voorjaar moest Van Eikenhorst 
naar Utrecht komen om verslag uit te brengen van 

zijn werkzaamheden. ’s Nachts om half vier vertrok hij en ‘wandelde’ dan naar de Bemuurde Weerd, 
waar hij rond 12 uur arriveerde. Op een turfzolder mocht hij uitblazen in een luie stoel en kreeg dan 
koffie en brood. Na de bespreking met landheer Jongeneel keerde hij dan lopend terug naar 
Groevenbeek.36 
 

De oorspronkelijke boerderij Nieuw Groevenbeek. Afgebrand op 5 
oktober 1915. Bewoners waren toen Jacob en Klaasje Geurts. 

De boerderij Nieuw Groevenbeek, zoals herbouwd in 1915. 
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Van Eikenhorst moet zijn vader Klaas zijn opgevolgd. Deze was in 1850 al in beeld als boer op Nieuw 
Groevenbeek. In dat jaar was ‘aan de kant van Eikenhorst’ een bijzondere grondsoort aangetroffen 
waarvan men vermoedde dat het mergel was. Op verzoek van de heer Schober van Schovenhorst 

had de hoogleraar 
Mulder uit Utrecht 
de grond onderzocht 
en de uitslag was dat 
deze inderdaad 
mergel bevatte. Aan 
het voorkomen 
hiervan in deze 

omgeving werd de goede groei van alles toegeschreven.37 
Mogelijk was deze ‘mergel’ een samengeklonterd mengsel 
van kalk en leem of klei. Er is enig verband met het 
voorkomen van zandsteen en ook die trof men op Nieuw 
Groevenbeek aan.  
Na Muijn van Eikenhorst is nog een Jan van Beek boer 
geweest aan de Arnhemse Karweg. Rond 1905 was dat Aart 
van ’t Land, vervolgens Klaas Doppenberg en van 1912 tot 
1939 Jacob Geurts. Zoon Harmen volgde hem op en bleef tot 
1946. 
 
Hierboven is al verteld dat Pieter Jongeneel er niet voor voelde om zijn vader in de houthandel op te 
volgen. Dat gold ook voor het beheer van het grote landgoed Groevenbeek. Zijn vader Petrus 
Marinus had dit voor de maatschap beheerd. Na zijn overlijden nam schoonzoon, Floris E. Vos het 
beheer van beide functies van hem over. ’s Zomers ging het gezin enkele maanden naar Ermelo en 
dan voegde de heer des huizes zich in de weekenden bij zijn gezin. In 1894 viel de maatschap uiteen 
en onder leiding van Vos werden de goederen geveild.  
Na de verkoop van Groevenbeek was een vakantie daar niet meer mogelijk. Men bracht deze door in 
een van de twee eenvoudig zomerhuisjes in Huis ter Heide die de familie Vos en de bevriende 
artsenfamilie Van der Meulen daar hadden geplaatst. 
In de loop van 1895 ging de gezondheid van Vos achteruit en aan het einde van het jaar kwam hij te 
overlijden. Het gezin leefde geruime tijd in rouw met de kleding die in onderscheiden perioden in de 
rouwtijd daarbij behoorde. De weduwe, mevrouw Vos-Jongeneel, die weinig belangstelling voor de 
praktijk van haar man had gehad, en zich vooral had beziggehouden met de opvoeding van de 
kinderschaar, ontwikkelde zich na die tijd tot een initiatiefrijk en ondernemende vrouw.  

Bij de veiling van eind 1894 en een doorverkoop in 1895 aan 
hen was de familie Vos in het bezit gekomen van Nieuw 
Groevenbeek.  

Mevrouw Vos begon in 1897 met de exploitatie van dit 
Ermelose bezit. Een van de zoons had daar al een eenvoudig 
houten eenkamerwoninkje gezet waar hij met andere 
studenten de weekends kon doorbrengen. Zijn moeder 
bouwde er in 1897 het eerste echte huis (met uitzondering 
van de boerderij natuurlijk), dat vanwege de steeds 
wisselende bewoners de naam Variëtas kreeg. Het nieuwe 
huis was aanvankelijk namelijk voor vakantiegangers bestemd. 

Jacob en Klaasje Geurts 

Wijnanda Jacoba Vos-Jongeneel 

Arnhemsche Courant 19-09-1852 
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In 1898 kwam Pieter Jongeneel op Oud Groevenbeek te overlijden. Schoonzoon, Floris Vos jr. kreeg 
het beheer van het landgoed. Zijn moeder besloot de woning in Utrecht te verlaten en huurde vanaf 
voorjaar 1900 van hem het landhuis. Haar schoonzuster de weduwe Jongeneel-de Heus was 
inmiddels naar Arnhem vertrokken. Oud Groevenbeek werd een vakantieoord voor meisjes met 
bescheiden financiële middelen die voor hun gezondheid ‘naar buiten’ moesten. Mevrouw Vos en 
een vriendin, Miele de Jongh, verzorgden hen daar.  

In de winter van 1901-1902 verhuurde mevrouw Vos het huis aan het echtpaar Van Schermbeek-
Ubbink, die - zoals we gezien hebben - Oud Groevenbeek in 1903 van de weduwe Jongeneel kocht.  
Van Schermbeek had toen nog een advocatenpraktijk in Bosvoorde (Boisfort) bij Brussel.38  

 

De weduwe Vos maakte in die periode met haar vriendin een reis naar Zuid-Europa, een bewijs van 
haar vergrote ondernemingslust. Na terugkomst maakte zij plannen om op Nieuw Groevenbeek een 
eigen huis te gaan bouwen. De verkoop van Oud Groevenbeek hing in de lucht en Van Schermbeek 
zou er gaan wonen. Zo kwam het tweede permanente huis op Nieuw Groevenbeek tot stand. Het 
kreeg eerst de naam Multum in parvo (veel in het kleine/een kleine ruimte) maar later sprak men 
alleen nog maar van het Grote Huis. Mevrouw Vos ging nog tot 1910 door met het pension bieden 

aan jongedames met een zwakke 
gezondheid, maar daarnaast liet zij in de 
daaropvolgende jaren een aantal huizen 
voor verhuur bouwen. Verhuur gaf 
geregelde inkomsten; bosbouw gaf 
alleen met grote tussenpozen 
inkomsten. Tussen 1905 en 1908 
kwamen zo het huis met de naam 
‘1905’, ‘de Hoogte’, ‘Ons Huisje’ en 
‘Bloeimaand’ tot stand, alle zorgvuldig 
gepland rond een open ruimte, met 
uitzicht daarop en zonder last van buren. 

Overbodig geworden meubels uit Utrecht kregen in de huizen een tweede leven. Na de genoemde 
huizen verrezen nog op het terrein o.m. ‘De Hoogte’ en ’t Wildebosch’.  

Het moet geen gemakkelijke opgave zijn geweest voor de artsen/ondernemersweduwe uit Utrecht 
om bezig te zijn met het 
beheer van bossen, het 
opbouwen van een terrein 
met zomerhuizen, besluiten 
tot koop en verkoop van 
vee van de boerderij en ga Tesselschade 24e jaargang 1903  

Op 31 december 1901 verstuurde een zus van mevrouw Van Schermbeek aan haar een nieuwjaarsgroet. 
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zomaar door. Mevrouw Vos omarmde moderne toepassingen. Zo kwam er een broedmachine voor 
kuiken en bevatte het Grote Huis een gasfabriekje en een vorm van waterleiding. Haar dochter 
beschrijft haar als modern, ondernemend, gastvrij, wars van show. Is het een wonder dat zij bij al 
deze verantwoordelijkheden, het gemis van haar echtgenoot en het schrijnend verdriet over vier 
jong overleden kinderen, ook weleens momenten had die – zoals kort geduid in de memoires - niet 
alleen voor haar maar ook haar omgeving moeilijk waren? 

Ontwikkeling in beelden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het jaar 1910 was een belangrijk jaar voor Nieuw Groevenbeek. Om versplintering tegen te gaan 
richtte mw. Vos-Jongeneel de Naamloze Vennootschap Nieuw Groevenbeek op. De aandelen waren 
in handen van familieleden. In dat jaar stopte zij ook met de opvang van werkende meisjes met een 
kleine beurs, die op Nieuw Groevenbeek ‘fleurige weken doorbrachten en met hernieuwde 
levenskracht weer aan het werk gingen’.39 Dat betekende een omschakeling naar vaste logés, 
vrienden, goede bekenden, families niet te vergeten.40 Zo’n goede bekende was inmiddels Arent 
Hagedoorn geworden. Hij had met zijn vrouw al vakanties doorgebracht en er was een warme band 
ontstaan. In 1910 trouwde mevrouw Vos-Jongeneel met de inmiddels weduwnaar geworden 
Hagedoorn en ging voortaan door het leven als mw. Hagedoorn-Jongeneel. De nieuwe echtgenoot 
kreeg een warm plaatsje in ieders hart. 
Hier eindigt dit verhaal dat al te lang is uitgelopen. Er zou veel meer te vertellen zijn geweest. 
Misschien een nog één ding. In 1923 leidde de financiële situatie ertoe dat er enkele huizen verkocht 
moesten worden. Deze zijn nadien alle weer in handen van familieleden teruggekeerd. Nieuw 
Groevenbeek kan gezien worden als een zowel materiële als culturele nalatenschap van Wijnanda 
Jacoba Jongeneel. In 2007 kreeg dit de status van beschermd dorpsgezicht. 
 

Verantwoording illustraties: 
Collectie Jitkse Verhagen-van Leeuwen: Pagina’s 8, 13, 15 (1e), 20 
Collectie auteur: voorblad en pagina’s 1,4,5,6,7,12, 13,14,15(2e),16,17,18,19,21. Met uitzondering 
van de tweede op pag. 19 en de luchtfoto op pag. 17 ouder dan 100 jaar. Kaartjes idem collectie 
auteur. 
Knipsels kranten Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe: pagina’s 10,12,12 
Knipsels Delpher: pagina’s 12, 20 en 21 
RKD : Pag. 8 (portret Den Tex) 

1885. Alleen de boerderij met 
bijgebouwen. 

1916. Duidelijk meer bebouwing 

1927. Nog enkele wijzigingen . 
Grotendeels buiten het 
kaartfragment is een groot 
heideveld door de gemeente 
bebost. 

1908 1911 
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1 Hier moet ik benadrukken dat dit artikel niet zo geschreven had kunnen worden zonder de gegevens die ik bij 

een uitvoerige correspondentie met de heer A.Th. Broeckman (1994-2001) te Soest eind jaren ’80 van hem 
ontving. De heer Broeckman - overigens een afstammeling van P.M. Jongeneel - heeft veel naspeuringen 
gedaan in archieven en elders waarvan in dit artikel dankbaar gebruik is gemaakt. Hij had opgemerkt dat er in 
beschrijvingen van de geschiedenis van Groevenbeek tot dat moment veel was dat onjuist was. Het was zijn 
wens dat dit eens gecorrigeerd zou worden en dat de rol die Mr. Jacob van Hall heeft gespeeld in de 
geschiedenis van Ermelo recht zou worden gedaan. Alhoewel hieraan ook in ander verband al het nodige is 
gedaan, hoop ik met het schrijven van dit artikel aan de vervulling van beide wensen een bijdrage te hebben 
geleverd. 
Een even belangrijke input voor dit artikel heb ik te danken aan mevrouw Jitske M. Verhagen-van Leeuwen, 
die mij belangeloos veel belangrijk materiaal ter hand stelde, waaronder in de eerste plaats de door hen op 
papier gestelde herinneringen van Wijnanda Van Leeuwen-Vos en haar broer Pieter Vos. 

2 Minuten van onderhandse akten, SNV Nunspeet, 4001 Gemeentebestuur Ermelo 1796-1912 inv.nr. 442, akte 
113. 

3 Minuten van akten, Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe (Nunspeet), Notarissen 1812-1915 (te Nunspeet en 
Elspeet), inv.nr. 38 akte 152. 

4 Notaboek Groevenbeek over 1846. Met dank aan Jitske Verhagen-van Leeuwen. 
5 Onderhandse akte getekend te Nunspeet en Amsterdam op resp. 21 en 22 augustus 1846. Zo blijkt uit de 

oprichtingsakte van een maat- of vennootschap uit 1858. 
6 Minuten van akten, Notarissen 1812-1915 (te Nunspeet en Elspeet) inv.nr. 11 akte 121. 
7 Zie noot 11. 
8 Minuten van onderhandse akten, SNV 4001 inv.nr. 442, akten van d.d. 15 en 29 oktober 1846. 
9 Zie het artikel De aanzet tot de ontginningen op de Veluwe op deze website. 
10 M. Brinkgreve, De ontginning onzer heidevelden  (Utrecht 1887) 42. In kadastrale boeken staat ook Van Hall 

en consorten. Een akte tot oprichting heb ik echter niet gevonden. In de repertoria van de notarissen De 
Balbian van Doorn (Utr. Archief Arch. 34-4 inv.nr. U333b001) en van J.H. van Schermbeek (idem, inv.nr. 
U321f002) is in de periode 1845 – ca. 1852 geen oprichtingsakte te vinden. Wel hebben zowel de heren J. van 
Hall als P.M. Jongeneel rond 1850 voor allerlei transacties gebruik gemaakt van de diensten van notaris Van 
Schermbeek. Men zou een oprichtingsakte daarom ook bij deze notaris verwachten. Het blijkt dat een 
officiële akte niet noodzakelijk is om een maatschap op te richten. Vandaar dat in de tekst is geopperd dat er 
een gentlemen’s agreement is geweest. Wel is er uit 1858 een oprichtingsakte bekend (zie noot 19).  

11 Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe (https://www.streekarchivariaat.nl/collectie/kranten) Overveluwsch 
Weekblad 17-08-1850. 

12 Pieter Vos, Groevenbeek  (Eigen uitgave. Niet in de handel) ca. 1956) 2. 
13 Th.C. Oudemans, Feiten en belevenissen uit de periode 1914-1964  (Putten 1964) 93. 
14 Minuten van akten, Notarissen 1812-1915 (te Nunspeet en Elspeet), inv.nr.57 akte 860. 
15 Notariële akten, Utrechts Archief, 34-4  Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905, inv.nr. U 272j035. 
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16 Ibidem, Notaris J.C. Dwars 1860, U272j036 en bij uittreding U333ao031. 
17 Akten notaris J. de Feyer, Archiefnummer 224, Oud-archief Gemeente Barneveld, inv.nr. 110, akte 1123. 
18 Minuten van notariële akten, Gelders Archief, 0168 Notariële archieven 1811-1925, inv.nr .1110 akte 117. 
19 Minuten van akten, Notarissen 1812-1915 (te Nunspeet en Elspeet) inv.nr. 18, akte nr. 120. 
20 Ibidem inv.nr. 65 akte 2711. 
21 Vos, Vos, Groevenbeek 5 en 8. 
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