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Boerderij “Het Looijengoed”
Evert van den Bor
Aan de Hooiweg in de buurtschap Halvinkhuizen, ingeklemd
tussen het gebouw van het Puttens Mannenkoor met parkeerplaatsen enerzijds en het crossterrein van de Fietscrossclub anderzijds, staat een vrijstaande eeuwenoude boerderij, genaamd
“Het Looijengoed”. De naam is er niet meer en het bedrijf is beeindigd. De boerderij is bij de meesten van ons niet bekend,
maar er is over haar verleden veel te vertellen.
In 1230 wordt voor het eerst de naam Loyengoet genoemd. Hij
komt van een landheer Looij; deze kocht een stuk heidegrond en
bouwde daar een nederzetting, grotendeels van hout. Bekend is
dat het goed in 1559 werd gekocht van de Kelnarij. Ook in de
jaren 1625 (genaamd Loijengoett), 1653 (genaamd Loyengoett in
Halvickhuysen), 1665 en 1668 komt het goed in stukken van de
Kelnarij voor. In 1909 komt bij een woningonderzoek de naam
“Looiengoed” voor. De woning werd toen bewoond door de familie
van Beek. Eigenaar was de familie Diemont.

Looijengoed 1764-1848
In 1764 werd de boerderij bewoond door Harmen Hendrikse en
zijn vrouw Geertje Reijers. Harmen is een zoon van Hendrik
Rijkz en Jozijntje Hermens, werd geboren te Putten en gedoopt
op 14-05-1741. De overlijdensdatum is mij niet bekend. Harmen
Hendrikse kreeg een dochter Jozijntje (geb. 07-07-1765) en een
zoon Reijer (geb. 24-01-1768). Jozijntje Harms huwde te Putten
op 05-04-1790 met Bessel Teunissen, geboren te Putten in de
buurtschap ’t Oever op 01-02-1767. Bessel was zeer waarschijnlijk een boerenknecht bij Harmen Hendrikse. Omdat Harmen
geen opvolger had, nam Bessel Teunissen de boerderij het
Looijengoed over. Het stel kreeg zes kinderen 1. Harmen * 26 08-1790, 2. Geertje * 17-02-1792, 3. Maria * 19-02-1794, 4. Reijer * 02-09-1795, 5. Teunis *18-09-1798 en 6. Gerrit * 05-04-
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1801, allen geboren op het Looijengoed.
Het Looijengoed had in deze tijd huisnummer 151.
Bessel Teunissen kreeg in de volksmond de naam Bessel Teunissen van Looijengoed, omdat de naam Teunissen

in Putten

veel voor kwam. Jozijntje Harms overlijdt op 26-02-1811 te Putten. Bessel Teunissen huwde daarna te Ermelo op 09-03-1818
met Willempje Gerritse van Dam, geboren te Garderen op 24-051782.

Op 26-03-1826 heeft hij zijn zoon Reijer aangenomen.

Het echtpaar kreeg 2 kinderen: 1. Gerrit geboren op het Looijengoed *16-03-1819 2. Maartje geboren op het Looijengoed *0904-1826. Reijer runde de boerderij. Vandaar dat hij met zijn vader de naam

Looijengoed aannam. Bessel

Teunissen van

Looijengoed overleed op 13-06-1830 op de leeftijd van 63 jaar.

Looijengoed 1848-1887
Na de familie van Looijengoed werd de boerderij bewoond door
de familie Schuurman. Hoofdbewoner was Willem Geursen
Schuurman, geboren te Putten op 23-07-1814, zoon van Gerrit
Geursen Schuurman en Grietje Willems. Willem Schuurman
huwde te Putten
op

20-12-1845

met Geertje Hijmens
sen.

KnoppertHet

paar

woonde eerst bij
Nulde waar hun
dochter

Geurtje

Schuurman werd
geboren

op

06-1847.
Nulde
Afb. 1. Bewoners Het Looijengoed: van l. naar r.”Josina van
de Mheen-van Looijengoed, Evert Dokter, Simon Dokter en
Willem Dokter.

ging

14Van
het

gezin in 1848 wonen op het Looijengoed.

Het

huis-

nummer was toen 220. Later werden de woningen in wijken ver-
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deeld en in 1851 werd het D9.
Willem Schuurman en Geertje Knoppersen kregen na dochter
Geurtje nog 5 kinderen: 1. Gerritje geboren op het Looijengoed
*23-04-1849 op huisnummer 220, 2. Jacob geboren *30-041851 op huisnummer D9 en overleden †10-09-1851, 3. Jacob
geboren *28-05-1852 op huisnummer D9 en overleed †18-081852, 4. Jacobje geboren *30-08-1853, 5. Annetje geboren *1810-1855.

Willem Schuurman overleed op 29-04-1887 zonder

opvolger voor zijn bedrijf. Zijn vrouw Geertje Knoppertsen kwam
bij haar dochter inwonen op boerderij De Bleeskamp, hoek Roosendaalseweg/Hooiweg. Boerderij De Bleeskamp is nog steeds
van de Wezen in Harderwijk.

Looijengoed 1887-1893
Vanuit Barneveld kwam op 13-12-1887 Aalt Blom, geboren te
Putten op 28-10-1861, op Looijengoed te wonen met zijn vrouw
Geertje de Mots, geboren te Ermelo op 06-10-1869.

Het huis-

nummer was inmiddels gewijzigd van D9 via D11 naar D13 in
1877. Het paar kreeg 4 kinderen: 1. Wouter geboren op het
Looijengoed *16-01-1888, 2. Hendrik geboren *21-02-1889, 3.
Gerrit geboren *14-04-1891 en overleden †14-04-1892, 4. Gerrit
geboren *04-11-1892. Lang is de familie Blom er niet blijven
wonen: op 07-12-1893 vertrok het gezin weer naar Barneveld.
De boerderij was in bezit van Zacharius-Frederik-Christiaan
Diemont, wonende op huize Bijstien.

Looijengoed 1893-1896
Vanuit Ermelo kwam de familie Schuchard op het Looijengoed
wonen. Hoofdbewoner Lubbert Schuchard, geboren te Ermelo op
07-08-1863, en zijn vrouw Metje Jufferd, geboren te Ermelo op
10-03-1861 en hun twee dochters: Gerritje geboren te Ermelo op
26-12-1890 en Marrigje geboren te Ermelo op 14-10-1892. Na
een paar jaar dat de familie Schuchard op de boerderij woonde,
kreeg het paar een zoon Jan-Frederik geboren op 25-04-1895.
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Lang is de familie er niet blijven wonen: in 1896 vertrok het gezin naar een woning in het dorp: A26. Lubbert Schuchard was
daar van beroep Karman.

Looijengoed 1896-1919
Na het vertrek van familie Schuchard kwam de familie Van Beek
op het Looijengoed te wonen. Eibert van Beek, geboren te Putten
op 17-03-1858 en zijn vrouw Evertje Zeeboer geboren te Nijkerk
op 12-10-1861. Het gezin kwam uit Gerven F5, Boerderij Het
Kip. Zij hadden een zoon Hendrik geboren te Nijkerk op 07-071891 en een dochter Teuntje geboren te Nijkerk op 03-05-1893.
De familie van Beek werd ook wel ‘de kip’ genoemd omdat ze van
boerderij Het kip kwamen. Ook de vader van Eibert van Beek
kwam bij hem in wonen. Bessel van Beek, weduwnaar van Besseltje van der Velden, eerder weduwnaar van Teuntje Blankenspoor. Bessel van Beek geboren te Putten op 02-07-1829 vertrok
later naar G38. Eibert van Beek en zijn vrouw Evertje Zeeboer
kregen op Looijengoed een zoon en een dochter: 1.Bessel geboren *09-11-1896 en overleden †29-12-1900 en 2. Hendrika geboren *12-10-1899 en
afb.2: vernieuwde
boerderij aan de
achterzijde

overleden †28-02-

1900. Hun oudste zoon Hendrik overleed eerder

†06-03-1899.

Later

kregen

weer

een

ze
zoon

Hendrik geboren op
Looijengoed

*08-

07-1902, maar deze overleed †02-101902.
eerste

Alleen

hun

dochter

Teuntje bleef over.
Het

huisnummer

werd eerst D14 en
later weer D13. Het
gezin ging later op D12, Boerderij Westfalingsgoed, wonen.
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Na het overlijden van Eibert van Beek en Evertje Zeeboer huwde
hun dochter Teuntje van Beek met Gijsbert van den Bor en zet
de Westfalingsgoed voort: Westfalingsgoed waar nu de tennisbaan zich bevindt. Eibert van Beek is daar komen te wonen na
het overlijden van Willempje Vierwind, weduwe van Aalt Koopman.

Looijengoed 1919-1967
Op 24-02-1919 kwam weduwnaar Evert Dokter met zijn 9 kinderen op Looijengoed wonen. Evert Dokter, geboren te Nijkerk op
09-07-1866 en weduwnaar van Rijntje de Wild, was eerst schippersknecht van beroep en later landbouwer.

Hij woonde eerder

op D4 waar nu Hooiweg 10 is, maar daar was het
worden. Looijengoed was nog

te klein ge-

steeds eigendom van de familie

Diemont. In jaar 1909 was de huur per jaar 60 gulden.
Kinderen van Evert Dokter, allen geboren te Putten waren:
1. Jannetje geboren *18-12-1899,
2. Evertje geboren *08-08-1901,
3. Harmpje geboren *04-08-1904,
4. Aart geboren *30-11-1905,
5. Evert geboren *01-11-1907,
6. Rikje geboren *30-11-1908,
7. Willem geboren *13-02-1912,
8. Jan geboren *21-07-1913,
9. Simon geboren *01-08-1914.
In de jaren ‘30 was er veel armoede en ook de kinderen moesten
helpen de kost te verdienen. Jannetje was dienstbode en verder
diende zij bij haar vader in het huishouden. Later huwde zij met
Cornelis Kleijer en woonde tot 01-08-1921 met haar twee dochters op het Looijengoed: 1.Annetje geboren *18-04-1920 en 2.
Reintje geboren *21-07-1921. Jannetje is gehuwd te Putten op
21-05-1920 en bleef een jaar bij haar vader wonen. Zij vertrok
daarna naar Elspeet. Ook Evertje was van beroep dienstbode: zij
vertrok naar Zegveld op 26-08-1922 en later op 21-05-1924
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naar Barneveld. Later kwam zij weer terug bij haar vader op het
Looijengoed en kreeg zij een dochter Steventje van Boeschoten,
geboren op 21-10-1924. Op 30-10-1924 vertrok zij met haar
dochter naar Barneveld, op 15-05-1925 naar Diemen (NoordHolland), kwam in het jaar 1927 weer terug in Putten en huwde
in hetzelfde jaar met Gerrit van Boeschoten. Gerrit was de laatste schaapsherder van de generatie en woonde op Krachtighuizen. Evertje Dokter overleed daar op 06-03-1937, 35 jaar oud.
Ook Harmpje vertrok als dienstmeid naar Zegveld op 02-121921 en later op 15-05-1925 naar Diemen. Zij kwam op 19-121928 terug bij haar vader en huwde met Evert Jansen. Zoon
Aart Dokter vertrok op 11-02-1931 naar Nijkerk, naar Gerrit de
Wild. Hij was schippersknecht aan boord van het schip Falk. Na
twee jaar keerde hij op 02-01-1933 terug bij zijn vader. Zoon
Evert Dokter vertrok op 21-09-1927 naar Nijkerk en was daar
boerenknecht bij Aart van Hunenstijn. Hij huwde met dochter
Aaltje van Hunenstijn te Nijkerk op 01-12-1938. Het echtpaar
ging wonen aan de Achterstraat 57 te Putten en kreeg twee kinderen:
Evert geboren te Putten *01-09-1939, 2. Aart geboren te Putten
*25-09-1943. Evert Dokter is weggevoerd met de Razzia en overleed op 29-11-1944 te Hamburg- Neuengamme (Duitsland.) 37
jaar oud. Aart was van beroep poelier. Rikje Dokter vertrok op
21-09-1927 naar Abcoude (Noord-Holland) en was daar arbeidster. Op 14-05-1929 keerde zij terug bij haar vader. Evert van
den Bor geboren te Putten op 01-01-1908, die vlak bij haar
woonde op het Dwarsfluit, nu Halvinkhuizerweg 134, leerde Rikje kennen in Abcoude, waar hij ook werkte. Hij was de zoon van
Gijsbert van den Bor en Grietje Elbertsen. Rikje huwde met hem
op 02-05-1930. Vóór haar huwelijk kreeg zij een dochter Grietje,
geboren op het Looijengoed op 21-04-1930. Zij werd zes weken
voor het huwelijk geboren. Na het huwelijk ging het gezin wonen
op de boerderij het Dwarsfluit. Evert van den Bor heeft het bedrijf overgenomen. Zoon Jan Dokter vertrok op 11-04-1928 naar
Nijkerk en ging werken bij H. van de Bunt als boerenknecht. Hij
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bleef er twee en een half jaar. Op 17-11-1930 keerde hij terug bij
zijn vader. Op 08-01-1931 vertrok hij naar Eemnes. In 1938
ging hij naar Duitsland, werd op 28-11-1942 door de Duitsers
gefusilleerd in Wolsenbettel (Duitsland) en begraven in Houtfriedhof. Hij was 29 jaar oud. Vader Evert Dokter woonde in
1930 met twee zonen Willem en Simon. Willem vertrok na 1937
naar Wormen (Noord-Holland.), was boerenknecht bij Teun Komen en huwde op zijn 40-ste jaar met de dochter Annie Komen
die 16 jaar jonger is. Het paar kreeg twee kinderen.
Willem overleed op 24-02-1997 te Wormen, 85 jaar oud. Evert
Dokter overleed op 19-10-1945 op het Looijengoed, 79 jaar oud.
De jongste zoon Simon nam het bedrijf over. Door de eeuwen
heen was de boerderij een bouwval geworden. De gevels waren
zeer slecht. Toen Simon Dokter het dak wilde vervangen, stortte
de boel in en in 1947 werd het Looijengoed herbouwd. De naam
is van de boerderij verdwenen. De kelder en kelderzolder zijn
authentiek
gebleven.
Simon huwde
met Aaltje van
Hunenstijn,
weduwe van
Evert Dokter
(broer van Simon Dokter).
Op de steunbalk staat hun
trouwdatum
Afb. 3. De vernieuwde boerderij aan de zijkant.

gekerfd: 01-08-1947. Het paar
kreeg drie kinderen, alle geboren

op het (nieuwe) Looijengoed: 1. Evert-Jan geboren *11-05-1948,
2. Rijna-Josina geboren *31-12-1950, 3. Hendrik geboren *1109-1953. Het huisnummer was in 1947 D31.
Simon Dokter had een groot bedrijf opgebouwd: hij fokte varkens, hield melkkoeien en later ook kalveren. Een aantal kamers
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werd gebruikt voor pensiongasten. Hij zette het bedrijf 20 jaar
voort.

Looijengoed 1967-1980
Toen Simon Dokter het runnen van de boerderij voor gezien
hield was er geen opvolger. Hij verkocht de grond aan zijn zwager Evert van den Bor en aan Gerrit van den Bor (zoon van
Evert) en het huis aan zijn neef Cornelis van den Bor (zoon van
Evert van den Bor en Rikje Dokter).

Simon Dokter verhuisde

met zijn gezin naar de Larikstraat en bleef daar de rest van zijn
leven wonen. Simon Dokter overleed later op 10-12-1979, 65
jaar oud, zijn vrouw Aaltje van Hunenstijn zit nu op verzorgingshuis Elim
Cornelis (Cor) van den Bor, geboren op het Dwarsfluit te Putten
op 10-11-1942, huwde op 06-12-1967 met Jannetje Snapper
(dochter van Gerrit Snapper en Harmpje van Diermen) geboren
te Putten op 23-09-1944. Cor was van beroep melkrijder, nadien
fabrieksarbeider bij Trouw&Co en werkte halve dagen op zijn
eigen bedrijf. Het paar kreeg vijf kinderen 1. Evert geboren te
Ermelo in ziekenhuis Salem *30-08-1968, 2. Gerrit geboren op
het nieuwe Looijengoed (het huisnummer was nu Hooiweg 4)
*28-11-1969, 3. Rikje-Corina geboren te Ermelo *04-10-1972, 4.
Harry geboren te Ermelo *22-10-1975, 5. Jannetje geboren te
Ermelo *11-08-1976. Cor runde het bedrijf precies 10 jaar en
moest het tenslotte verkopen aan de gemeente Putten om plaats
te maken voor andere bestemmingen. Cor kocht een stuk grond
aan de Koekamperweg en liet daar een huis met bedrijf bouwen.
Op 06-12-1977 vertrok hij met zijn gezin naar zijn nieuwe woning.
Harmen Schuit, die nog op een vergunning wachtte aan de Huinenwal, woonde voor nood op het Looijengoed. Hij bleef er drie
jaar tot zijn bedrijf aan de Huinenwal klaar was. In 1980 vertrok
hij met zijn gezin.
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Looijengoed 1980 tot het heden
Voor de familie Schuit in de plaats kwam familie van de Kamp.
Looijengoed werd zo gezegd de grond langzaam afgenomen,
schuren werden af gebroken, er kwamen een duivenverening en
een paardenmanege, veel parkeerplaatsen, in 1987 een fietscrossterrein en in 1990 het gebouw van het Puttens Mannenkoor.
Vader Evert van den Bor overleed op 16-01-1984 te Ermelo, 76
jaar oud. Op de plaats van de boerderij zouden parkeerplaatsen
komen, maar dat ging later niet door, dus bleef de boerderij nog
weer tien jaar staan. In het jaar 2000 verkocht Gerrit van den
Bor al zijn grond aan de gemeente en kwam er een Sporthal.
De kinderen van
Beerd

van

de

Kamp zijn inmiddels al de deur
uit.

Hij

is

duwnaar

Afb. 4. De verweerde buitenmuur van de kelder

ween

woont

nu

nog

steeds

op

het

Looijengoed. Dankzij hem is het
huis nog blijven staan, maar het

staat er wel benauwd. Beerd woont er nog steeds met veel plezier en met veel moeite heeft hij in 2004 het dak laten vervangen.

Na 30 jaar is er weinig veranderd, de keldermuren zijn

meer dan 4 eeuwen oud, de buitenmuur van de kelder is door
weer en wind uitgesleten. En de huwelijksdatum van Simon
Dokter en Aaltje van Hunnestijn staat nog steeds in de steunbalk. En zo lang van de Kamp blijft wonen, blijft Het Looijengoed
overeind. Het bedrijf is bijna 60 jaar in de familie Dokter gebleven. Wie weet zijn er nog sporen van Bessel Teunnissen die de
geslachtsnaam Looijengoed aannam.
Schrijver Evert van den Bor is de kleinzoon van Evert van den
Bor en Rikje Dokter.
+++

