VAN KLEINE VEELHORST TOT STAALHOEVE (deel 3)
zijn eigenaren en bewoners
door Jaap van Eijck
Derde en tevens laatste deel van Kleine Veelhorst tot Staalhoeve, zijn eigenaren en
bewoners.
Jan den Besten
X
Janna Staal
Jan den Besten geboren te Doornspijk op 10 mei 1900 en van beroep landbouwer is
een zoon van Jannes den Besten en Lubbatje Sneller; hij huwt te Nunspeet op 15 juni
1923 met Janna Staal geboren te Hilversum op 17 mei 1901 en oudste dochter van
Hendrik Staal en Grietje Atres. Zij woonden vanaf 25 juni 1923 aan de Elburgerweg 98
met dochter Hendrikje den Besten geboren te Nunspeet op 24 november 1923 en
tijdelijk van 1 april 1927 tot 17 juli 1929 met broer Jakob den Besten geboren te
Doornspijk op 1 februari 1907. Jan was ook paardenhandelaar. De zuster van Janna,
Hendrika woont dan in de kamer. Op 14 november 1967 vertrekt het paar naar Molenweg 5/2 (Bunterhoek). Jan den Besten overlijdt te Apeldoorn op 30 juli 1985. Op 22
januari 1968 verkopen de erven Staal de boerderij. Evert Lankman, brandstoffenhandelaar te Nunspeet en wonende aan de Brinkersweg 21 treedt als vertegenwoordiger van de familie Staal op. Notaris Barend Compaijen te Harderwijk verzorgt de
overdracht conform de acte met nummer 9899. Evert Lankman treedt op namens:
Janna Staal echtgenote van Jan den Besten, zijn echtgenote Johanna Staal, Aaltje
Staal weduwe van Jacob van Liere, Heintje Staal echtgenote van Lammert Lankman,
Hendrika Staal en Hendrik Mattheus van Liere. Het bezit bestaat uit het woonhuis,
hooiberg, bakhuis, vijf kippenhokken, erf en grond aan de Elburgerweg 98 en 100 te
Nunspeet, kadastraal bekend gemeente Nunspeet, sectie A, nummer 2876, groot zestig aren en zestig centiaren. Het verkochte zal overgaan vrij van hypotheek en van alle
andere bevoorrechte schuld hoegenaamd voor een prijs van f. 34.000,= aan Peter
Bouw.
Peter Bouw
X
Gerritje Visser
Peter Bouw koopt op 22 januari 1968 het onroerend goed "De Staalhoeve", de naam
Kleine Veelhorst wordt niet meer gebruikt en de boerderij wordt, op verzoek van Aaltje
Staal, genoemd naar de familie die daar van 1901 tot 1968 gewoond heeft. In de
volksmond "De Staalhoeve" en nu anno 2006 staat deze naam nog steeds op de gevel.
Vanaf 17 mei 1968 gaat Piet Bouw er met zijn gezin wonen. Piet was van beroep
directeur van een varkensmesterij/slachterij aan de Oosteinderweg 104. Hij is geboren
te Nijkerk op 20 april 1918 als zoon van Peter Bouw en Grietje Plaggenhoef. Hij huwt te
Harderwijk op 22 maart 1939 met Gerritje Visser die op 22 februari 1917 te Harderwijk
is geboren als dochter van Evert Visser en Hendrikje van Loozenoord.
Omstreeks 1957 komt het gezin Bouw naar Nunspeet en woont naast de slachterij. Piet
begint daar, naast zijn varkensmesterij, een kippenslachterij. Het slachtafval van de
varkens wordt aan de kippen gevoerd. Het gezin Bouw heeft vijf kinderen: Peter geboren te Harderwijk op 3 januari 1941, Hendrikje geboren te Harderwijk op 27 november
1943 en op 23 mei 1944 te Harderwijk overleden, Evert geboren te Harderwijk op 2
november 1946, Grietje geboren te Harderwijk op 21 februari 1955 en Gerrit geboren
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te Ermelo/Nunspeet op 1 juni
1957. De varkensmesterij
wordt na verloop van tijd om
milieu redenen gestopt; de
kippenslachterij groeit uit tot
het bedrijf dat er nu staat: de
G.P.S. (Gecombineerde Pluimvee Slachterij). Als hij op vijftigjarige leeftijd het complex
aan de Elburgerweg 100 overneemt, zet hij daar als veehandelaar zijn werk voort.

Peter Bouw en Gerhtje Visser.

Peter Bouw
X
Jacoba Reintje van de Bunte
Peter Bouw geboren te Harderwijk op 3 januari 1941 huwt te Nunspeet op 22 april
1961 met Jacoba Reintje van de Bunte, geboren op 28 augustus 1941 in de gemeente
Ermelo/Nunspeet. Zij is een dochter van Peter van de Bunte en Toontje Kuiper. Peter is
van jongs af aan bij zijn vader werkzaam geweest. Op 28 jarige leeftijd als zelfstandig
ondernemer in wild en gevogelte aan de Oosteinderweg 106/106. Hij werkt onder de
naam Gracia Holland. In 1978 huurt hij met optie tot koop de Staalhoeve. 10 jaar later,
in 1988, koopt Peter Bouw samen met zijn zoon Peter de hele boerderij. Het echtpaar
heeft drie kinderen: Peter geboren te Ermelo/Nunspeet op 2 oktober 1961, Anton en
Jacolien. Als Peter op 3 januari 2006 65 jaar wordt gaat hij wat minder doen en zijn
zoon Peter neemt het werk over. De familie Bouw verkoopt dan al zo'n 70 jaar wild en
gevogelte.
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Het gezin Bouw - van de Bunte, vtnr: Jenannet v.d. Molen, Peter Bouw, Peter Bouw sr.,
Jacoba van de Bunte, Anton Bouw en Jacotien Bouw.

Peter Bouw geboren te Harderwijk op 3 januari 1941.
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Gracia Holland B.V. Kip en kipspecialiteiten Elburgerweg 98/100 Te Nunspeet.
Peter Bouw

X
Jeannet van de Molen
Peter Bouw geboren te Nunspeet op 2 oktober 1961 huwt op 4 november 1983 met
Jeannet van de Molen geboren te Doornspijk
op 9 juni 1962. Zij gaan wonen in de Staalhoeve op adres Elburgerweg 98 samen met
hun kinderen Jeroen en Denny.

Peter Bouw jr. met echtgenote Jeanette v.d.
Molen en hun kinderen Jeroen (2e van rechts)
en Denny.
MOTHOEK - 2006

135

