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VAN DE BESTUURSTAFEL 

Nu de vakantie voorbij is, wordt het weer tijd om ons op het 
verenigingsleven te richten. Tijdens de zomerperiode zijn er een 
paar dingen gebeurd, waarvan wij u op de hoogte willen brengen. 
Allereerst is ons bezwaar tegen het plaatsen van antennes op de 
toren van de Grote kerk afgewezen. De gemeente heeft formeel 
correct gehandeld en dat liet geen ruimte voor ons bezwaar. Blijft 
de vraag waarom de gemeente dit heeft toegestaan. Zij hoefde 
dat niet te doen. En er waren alternatieven. Hopelijk is er een 
volgende keer meer zorg voor onze monumenten. 

De klankbordgroep, waarin onze vereniging ook 
vertegenwoordigd was, heeft advies gegeven voor een nieuw 
gemeentehuis. Men was het unaniem eens over een bepaald 
ontwerp en u heeft via de krant kennis kunnen nemen welk 
ontwerp het is geworden. Over de bestemming van Huis 
Scherpenzeel, het Koetshuis en het Oude Gemeentehuis is nog 
geen beslissing genomen. Wel is er besloten dat het 
Poortgebouw nu snel moet worden opgeknapt. Hoe snel dat is, 
moet nog blijken. Voorlopig is er nog niets gebeurd. 

Onze activiteiten zijn al begonnen als u dit leest. De fietstocht 
naar de Grote Glind trok veel belangstelling en ook de 
rondwandeling over Lambalgen was een succes. 
De eerstvolgende avond is de lezing over Lambalgen op 17 
oktober en de genealogische avond op 15 november. Daarover 
leest u elders in dit nummer. 

Noteert u alvast onze jaarvergadering op 6 februari 2001. Op 
deze avond zal de film over Scherpenzeel uit 1964 nogmaals 
vertoond worden en deze is dan ook op video verkrijgbaar. 
Daarover een volgende keer meer. 

Het bestuur. 
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WINTERACTIVITEITEN 

A. Ledenvergadering + dialezing over landgoed Lambalgen 
Zoals U in het nummer van juni 2000 hebt kunnen lezen, ligt het 
in de bedoeling om op dinsdag 17 oktober a.s. onze eerste 
ledenvergadering van het nieuwe winterseizoen te houden. Op 
de agenda staat de nieuwe dialezing over het landgoed 
Lambalgen, welke door Johan Lagerweij gehouden zal worden. 
Het thema behelst ruim zes eeuwen geschiedenis van dit 
bekende stukje Gelderse Vallei. Er zullen dia's getoond worden 
van oude archiefstukken, van de boerderijen die bij dit landgoed 
horen en van de omgeving van Lambalgen. 
Deze avond wordt gehouden in Rest./partycentrum "Boschzicht" 
en begint om 20.00 uur. Ook gasten zijn van harte welkom. 

B. Lezing 'Genealogie en Scherpenzeel' 
De historische vereniging 'Oud-Scherpenzeel' organiseert in 
samenwerking met de Nederlandse Genealogische Vereniging, 
afd. Amersfoort e.o. op woensdag 15 november a.s. een 
interessante lezing met als thema: 

'Genealogie en Scherpenzeel' 
Plaats: Rest./partycentrum Boschzicht, Burg.Royaardslaan 4 

(hoek Vlieterweg) in Scherpenzeel. 
Aanvang: 20.00 uur 
Er zullen twee voordrachten worden gehouden. In de voordracht 
van J.W. van Maren gaat het om de vraag: 'Hoe ver kun je 
teruggaan bij het speuren naar het voorgeslacht?' Het antwoord 
is simpel. Zodra men uitkomt bij Adam en Eva is de zoektocht 
afgelopen. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, zult u denken. We 
bespreken deze avond de Scherpenzeelse familie Van Setten, 
van wie een keten voorouders vanaf nu tot Adam en Eva bekend 
is. Hoe kan dat? Wat moeten we daarvan denken? Zijn er ook 
andere families voor wie we zo'n lange reeks voorouders 
kennen? Misschien behoort uw familie daar ook wel bij. 
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H.M. van Woudenberg zal iets vertellen over twee personen uit 
Scherpenzeel in vroeger tijd: Maartje Kramer en Otto Pieter 
Bennewitz: 
IVIaartje Kramer 
Het bijzondere leven van deze gewone dochter van een 
Scherpenzeelse huisschilder zal worden geschetst. Drie 
huwelijken, twee onder curatele stellingen en geen kinderen. Aan 
de hand van de gebeurtenissen uit haar leven zal een beeld 
worden gegeven van de onderzoeksmogelijkheden in 
Scherpenzeel. 

Otto Pieter Bennewitz 
Burgemeester van Scherpenzeel van 1854-1868. Onlangs doken 
foto's op van deze man en zijn gezin. Aanleiding om eens uit te 
zoeken wie hij was en waarom een man met zo'n buitenlands 
klinkende achternaam in dit dorp terecht kwam. Later wordt hij 
burgemeester van Zelhem. En hoe is het verder met hem 
gegaan? Wie één luikje opendoet vindt soms een kamer vol 
gegevens. 

C. Jaarvergadering + film over Scherpenzeel 
Zoals u al hebt kunnen lezen in 'Van de bestuurstafel' wordt op 
dinsdag 6 februari 2001 de jaarvergadering gehouden. Op deze 
avond wordt de film over Scherpenzeel uit 1964 vertoond. 
Nadere gegevens over deze avond leest u in het volgende 
nummer van ons blad. 

40 JAAR TEEKENSCHOOL 
In 1960 bestond de Avondnijverheidsschooi, in de volksmond "De 
Teekenschool" genoemd, 40 jaar. In ons archief bevindt zich een 
doos met papieren uit die tijd waaronder twee notulenboeken van 
1920-1934 en van 1946-1959. 
Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum sprak de toenmalige 
directeur Th. van der Hoeff de volgende woorden: 
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"Dames en Heren, 
Het is vandaag 31 maart 1960, het einde van de cursus 1959-
1960, die zoals gebruikelijk besloten wordt met een 
tentoonstelling van gemaakte tekeningen. Dit is dus niets 
bijzonders. Wat echter wel iets bijzonders is, is het feit, dat het 
vandaag juist 40 jaar geleden is, dat er in de Sociëteit een 
vergadering gehouden werd om te komen tot oprichting van een 
vereniging, die zich ten doel stelde: het geven van onderwijs in 
vaktekenen. Deze vergadering was uitgeschreven door een 
commissie onder voorzitterschap van een nog jonge man, de 
heer W. Westerhuis. Deze heer Westerhuis, toen secretaris van 
de timmerliedenbond, afd. Woudenberg-Scherpenzeel, had al 
lang met de gedachte rondgelopen, dat er iets gedaan moest 
worden voor de jongen vakmensen. In plaats van op straat 
kattekwaad uithalen, konden de jonge vaklieden beter hun tijd 
besteden aan uitbreiding van hun vakkennis en 
vakbekwaamheid. 
De heer Westerhuis had dan ook al 
voor 1920 namens zijn afdeling een 
adres aan de raden der gemeenten 
Scherpenzeel en Woudenberg ge
zonden met het verzoek over te 
gaan tot het geven van vakonderwijs. 
Beide gemeenteraden beschikten 
afwijzend, doch beslisten dat ze 
een eventueel op te richten Willem Westerhuls, 40 jaar 
vereniging zouden steunen. bestuurslid Teekenschool. 

Zo belegde een commissie, bestaande uit de heren Westerhuis, 
H.H. van Raaij en G. ten Broek op 31 maart 1920 een 
vergadering, waarin de vereniging "De Teekenschool" werd 
opgericht. Ook te Woudenberg werd een dergelijke vereniging 
opgericht, doch deze school heeft het naar mijn inlichtingen maar 
enkele jaren volgehouden. 
In het eerste bestuur kregen zitting de heren Westerhuis, G. ten 
Broek, C. Middeldorp, H. Blanken, CA. Bakker, H.H. van Raaij 
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en H.S. Budding. Het verheugt ons, dat van dat eerste bestuur 
hier aanwezig zijn de heren Westerhuis, die nog steeds in het 
bestuur zitting heeft, de heer G. ten Broek en de heer C. 
Middeldorp. 
De heer Westerhuis werd in dit bestuur aanvankelijk tot voorzitter 
gekozen, Middeldorp tot secretaris en Ten Broek tot 
penningmeester. De her Ten Broek had bezwaar tegen zijn 
functie; hij zag er waarschijnlijk tegen op, met een lege kas een 
school te beginnen. Zo werd door de heren Westerhuis en Ten 
Broek van functie gewisseld. 
Na de oprichting kwam er veel werk voor het bestuur. Aanvragen 
van de Koninklijke goedkeuring; bespreking met de Inspecteur 
van het Nijverheidsonderwijs; samenstelling van een begroting; 
aanstelling van leerkrachten; aanschaf van inventaris en 
leermiddelen en het zoeken van een lokaliteit voor het geven van 
lessen waren enkele onderwerpen die de aandacht vroegen. 
Er waren veel vergaderingen nodig en dat het laat komen op een 
vergadering niet van de laatste tijd is, blijkt wel uit een besluit op 
een bestuursvergadering met algemene stemmen genomen, om 
een kwartje boete te heffen van die bestuursleden, die een 
kwartier na aanvangsuur niet aanwezig waren. 
Het samenstellen van een voordracht tot benoeming van leraren 
gaf nogal moeilijkheden. Ten eerste om sollicitanten te krijgen en 
ten tweede om enkele sollicitanten vrij te maken. Daarvoor moest 
zelfs een verzoek geschreven worden aan Zijne Excellentie 
Minister De Visser, in die tijd voorzitter van Valkenheide. 
Het streven was steeds geweest de cursus op 1 september 1920 
te openen, zelfs tot 26 augustus. Er kwamen echter donkere 
wolken opzetten. Er was nog geen goedkeuring der ingediende 
voordrachten, geen voorlopige toekenning van subsidie. Er kwam 
bericht van de Inspecteur: Wees voorzichtig, vele nieuwe scholen 
zijn van de voorlopige begroting geschrapt. 
Het bestuur besloot de openingsdatum te verschuiven naar 3 
januari 1921. Op 9 november werd bericht ontvangen, dat de 
school op de begroting voorkwam. Zo kwam de grote dag der 
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opening 3 januari 1921. Het moet voor het actieve bestuur een 
grote voldoening geweest zijn, dat hun vele werk bekroond werd. 

Tot leraren werden benoemd de heren Krabbe en Kooi. Het 
leerlingenaantal bedroeg 40. Ook de volgende jaren bleef dit 
aantal op peil. Het onderwijs gaf goede resultaten, doch tot 1925 
was er een steeds groeiend aantal verzuimen. Na 1925 werd dit 
beter, mogelijk door het toekennen van prijzen voor getrouw 
schoolbezoek. 
In 1932 werd het voor de school moeilijk. Er meldden zich 11 
leerlingen, niet voldoende om de cursus te mogen beginnen. 
Toen moest de vraag onder ogen worden gezien: moeten we de 
vereniging opheffen of laten voortbestaan. Ze bleef bestaan, 
doch in 1933 kwamen 14 aanmeldingen en in 1934 wederom 14. 
Zo ging de vereniging ter ruste. Een rust die geduurd heeft tot 
1946. 
Deze eerste periode zijn als leraren aan de school verbonden 
geweest de heren Krabbe, Kooi, Verkerk, Beishuizen, Hefting, 
Kaptein, Boeschoten, Sikma, Schoneveld, Schouten, Benninga, 
Wessels (korte tijd) en Wieling. 
Opvallend is, dat steeds in de verslagen voor komt, dat de 
samenwerking in het bestuur zo buitengewoon goed was en dat 
de leiding van voorzitter Ten Broek steeds geroemd wordt. Van 
de heer Ten Broek hoor ik, dat hij nog steeds met plezier aan die 
tijd en in het bijzonder aan de bestuursvergaderingen terug 
denkt. Die avonden waren erg gezellig, ook na afloop van de 
vergadering. De man, die volgens mij in die tijd het meeste werk 
te doen had, was de secretaris de heer Middeldorp, die de hele 
administratie van de school verzorgde. 
Op 9 september 1946 wordt de vereniging uit haar slaap gewekt. 
Van het oude bestuur zijn de heren Westerhuis en Middeldorp 
weer aanwezig. Bij de voorbereidende werkzaamheden heeft het 
bestuur grote medewerking ontvangen van de Inspecteur van het 
Nijverheidsonderwijs. 
Zo kon de cursus op 6 oktober een aanvang nemen met 36 
leerlingen. Het aantal leerlingen liep de volgende jaren op tot 50, 
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1952 Uitstapje naar Schiphol, samen met het personeel van EBM. 
Bovenste rij v.l.n.r: Middendorp; E. Renes; G. ten Broek; Dijkstra; C. Dubbelt; B. Meerbeek; P van Kampen; 
G. Lagemaat; P. Wagensveld; G. Methorst; C. de Kruijf; W Westerhuis; P. Venveulen; G. Schoonhoven; 
B. van Dijk Th. van Gemert; P. v.d. Grift; C. de Man; T. v.d. Hoeff; A. Stoffelsen; B. v.d. Wetering; 
J. Vink; onbekend; B. v.d Wetering; R. van Ginkel; B. Bouwmeester; burg. Hoytema van Konijnenburg; 
Corsouw; Meeuwissen; J. terMaaten. 
Onderste rij v.l.n.r. HJ. Westerhuis; E. Renes; Wassink; K van Eist; G. v.d. Horst; A. Willems; B. Methorst; 
J. Harskamp; G. v.d. Ham; J. Cozijnsen; H Hazeleger; B. van Kampen; E. van Setten; 
H Rustenhoven; Grootveld (?) 



zodat er met drie klassen gewerkt werd. Er werd een klas voor 
materiaalbewerkers gevormd. Daarna liepen de aantallen 
leerlingen terug. Vooral is het de laatste jaren moeilijk de groep 
metaalbewerkers vol te krijgen. Het is het bestuur echter steeds 
gelukt de vereiste toestemming in Den Haag voor de te houden 
cursus te verkrijgen. We mogen hier echter wel vermelden, dat 
we hier bij steeds grote steun gehad hebben aan burgemeester 
Hoytema van Konijnenburg en het gemeentebestuur. Het 
gemeentebestuur heeft vanaf de oprichting "De Teekenschool", 
waarvan de naam in 1951 officieel is veranderd in 
"Avondnijverheidsschool voor jongen" een warm hart 
toegedragen. 
Na 1946 werden achtereenvolgens als leraar aangesteld de 
heren Postma, Dijkstra, Gouma, Van Gemert, Meeuwissen, 
Haagenaar, Colpaert, Van der Hoeff, Lablans, Renema en 
Appelhof. 
Zo zijn we dan gekomen tot 31 maart 1960. Een van de 
oprichters, de heer Westerhuis, is nog steeds bestuurslid. Hij 
viert dus vandaag zijn 40-jarig jubileum. Een feit dat de heer 
Westerhuis maar liefst ongemerkt voorbij zou laten gaan, doch 
het bestuur was van mening dat we dit feit zeer zeker even naar 
voren moeten brengen. De heer Westerhuis is de stuwende 
kracht geweest, hetgeen geleid heeft tot de oprichting van de 
Avondnijverheidsschool (De Teekenschool) zoals hij nog in de 
volksmond heet. Wie Teekenschool zegt, zegt Westerhuis. De 
stuwende kracht is hij gebleven. Hij is niet iemand, die aan de 
weg timmert, doch zijn medebestuursleden weten, welke grote 
liefde hij voor de school, zijn school, heeft. Aan zijn werk, dat in 
stilte gebeurt, is het voor een groot deel te danken, dat de school 
nog steeds draait. Zonder de andere bestuursleden tekort te 
doen, kunnen we zeggen dat Westerhuis elk jaar de zaak weer 
op gang brengt. Al vroeg voor de aanvang van de cursus geeft hij 
een seintje: we moeten vergaderen. Dan worden leerlingen 
bezocht. Wie gaat naar Woudenberg, Renswoude en weet ik 
waarheen en komt met een lijstje leerlingen terug? De heer 
Westerhuis. De medebestuurders hechten grote waarde aan zijn 
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oordeel en raadgevingen en hebben in de afgelopen jaren veel 
van zijn activiteit overgenomen. Dit alles is de school ten goede 
gekomen. Wanneer de heer Westerhuis de lesavonden bezoekt, 
bekijkt hij de tekeningen kritisch. Het is meermalen 
voorgekomen, dat hij het met een bepaald onderdeel niet geheel 
eens was. Hij is een man van de praktijk en daardoor kon hij een 
leraar, die minder op de praktijk gericht was soms tactisch goede 
wenken geven. Het streven van de jubilaris was en is een nobel 
streven. Hij zag 40 jaar geleden een groot belang voor de jonge 
mensen en de maatschappij. Dit grote belang was het vormen 
van goede vakmensen. We mogen dankbaar zijn, dat het de heer 
Westerhuis is gelukt met behulp van mensen, die eveneens het 
grote belang inzagen, deze school te stichten en we zijn blij, dat 
we nog steeds van zijn grote steun en ervaring mogen profiteren. 
Mijnheer Westerhuis, we feliciteren u van harte met dit jubileum 
en bieden u namens de vereniging en personeel een blijvend 
aandenken aan. 
Tevens feliciteren we mevr. Westerhuis, die ik gaarne dit 
bloemstuk overhandig." 

Th. van der Hoeff, directeur Avondnijverheidsschool 

P.S. 
De Avondnijverheidsscholen werden later opgeheven. Doordat er 
voldoende leerlingen waren, bleef Scherpenzeel doorgaan en 
behoorde tenslotte met nog een andere plaats tot de laatste 
twee. 
Omdat we nieuwsgierig waren hoe het er op de tekenschool aan 
toe ging, vroegen we twee oudleerlingen. Kees Veenvliet en 
Henk Westerhuis om er iets over te vertellen: 
Wie de ambachtsschool had afgemaakt kon de opleiding van 
twee jaar volgen. Wie dat niet had gedaan, of wie een andere 
richting had gevolgd kon kiezen uit een basisopleiding van drie 
jaar en een vervolgopleiding van twee jaar. Elke opleiding werd 
afgesloten met een getuigschrift. Men ging er heen om een 
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goede vervolgopleiding te volgen of om zich te laten omscholen 
naar een ander vak. Dat laatste deden er nogal wat, omdat er in 
hun eigen vak geen werk was op dat moment. 
Er waren drie richtingen: metaal; timmeren/metselen en 
schilderen. De metaal had gemiddeld 15-20 leerlingen; de bouw 
20-25 en de schilderklas was altijd klein, zo' n 7 leerlingen. We 
zaten in de openbare school. Twee klassen beneden en één klas 
boven. 

Links de openbare school aan de Dorpsstraat. 

Later kwam daar het gebouwtje aan de Beukenlaan bij. 
Wij volgden de opleiding voor schilderen. Je ging vier avonden 
per week naar school van 18.45 - 21.15 uur. Eigenlijk was de 
school om 21.30 uur afgelopen, maar meester Meeuwissen 
moest om kwart over negen de bus naar Amersfoort halen, 
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anders moest hij een uur wachten. Voor ons was het voor 
schooltijd haasten. We werkten tot half zes. Daarna snel naar 
huis, eten, wassen en ruim een uur later zaten we op school. 
Drie avonden was er praktijk. We gingen er heen met onze tas 
met tekengerei zoals driehoeken van 30°, 45° en 60°, 
gradenboog, passerdoos enz. Voordat we begonnen moesten we 
eerst de klas klaarmaken. Op de schooltafeltjes werden 
schappen gelegd en daarop kwamen onze tekenborden. Dan 
gingen we aan het werk. We tekenden vooral letters, die we dan 
later schilderden. We maakten eigenlijk reclames. Het fijnere 
schilderwerk zogezegd. 

Het gebouwtje aan de Beukenlaan 

De vierde avond was theorie. Je kreeg vakken als rekenen en 
meetkunde, vaktheorie en materialenkennis; Nederlandse taal en 
maatschappijleer. We kregen zelfs een cijfer voor gedrag en vlijt. 
Huiswerk was er niet, misschien alleen voor maatschappijleer. 
We hebben er veel geleerd, vooral Meeuwissen was een goede 

13 



leraar. Zo nu en dan kwam er een bestuurlid kijken naar de 
vorderingen. Dat was meer uit belangstelling dan voor controle. 
Als de avond voorbij was hielpen we conciërge Dirk Hazeleger 
met het opruimen. De tekenborden werden weer in de kast gezet 
en de schappen opgeruimd. Dan nog vlug even naar de 
automatiek van Bakker om voor een kwartje een gehaktbal te 
kopen. 
Het schooljaar liep van oktober tot maart en werd afgesloten met 
een tentoonstelling van de werkstukken in Marktzicht. Dat werd in 
de krant bekend gemaakt en trok altijd veel volk. Wij, de 
schilders, maakten dan de affiches voor het dorp. 
Opvallend was dat het een school voor iedereen was. Zowel 
leerkrachten als leerlingen kwamen uit allerlei achtergronden en 
dat gaf nooit problemen. De sfeer was altijd gemoedelijk en 
serieus. We zijn er altijd met plezier naar toe gegaan. 

STAAT VAN VORDERINGEN, IJVER, GEDRAG EN VERZUIM 
VAN DE LEEELINO 
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1935. Rapport van Pieter Johannes van de Grift, timmerman. 
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HET WOONWAGENKAMP VAN SCHERPENZEEL 
Inleiding 
Bij woonwagenbewoners wordt door veel mensen in eerste 
instantie gedacht aan zigeuners, die zichzelf 'Sinti' noemen. (Zie ook 
foto op voorblad. Foto: Ned. Openluchtmuseum Arnhem.) 
Deze groep maakt echter maar 10 % uit van alle 
woonwagenbewoners en hebben in Scherpenzeel nauwelijks 
gebivakkeerd. Nee, de mensen waar het hier om gaat zijn 
voortgekomen uit rondreizende marskramers, scharenslijpers, 
strodekkers en seizoenarbeiders. Zij sliepen gewoonlijk bij boeren 
in het hooi, in kippenhokken, in tenten en herbergen. 
Rond 1900 verschijnen de eerste woonwagens. Vaak uit 
woningnood of pure armoede, soms omdat men houdt van zo'n 
bestaan. Door de toename van het aantal wagens probeert de 
regering met de woonwagenwet van 1918 het aantal te beperken. 

De woonwagen 
In het begin zijn woonwagens niet veel meer dan een platte wagen 
van twee meter op twee wielen met een opbouw van afvalhout. 

Woonwagens, zoals ze ook bij het beukenbos aan de Renessersteeg hebben 
gestaan (Foto Ned Openluchtmuseum, Arnhem) 
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De 'bedden' zijn strozakken. Overdag liggen ze in de hoek. 's 
Avonds worden de schamele meubels onder de wagen gezet en 
slaapt de hele familie op de uitgespreide strozakken. Men moet de 
wagen zelf trekken. Wie wat meer geld heeft, koopt een hitje. Dit 
paardje is een groot bezit voor een familie. Men reist vooral op 
zondag, omdat er dan geen handel mogelijk is. 's Winters trekt men 
niet rond, maar overwintert op een vaste standplaats in de buurt 
van vrienden en familie. Dit is voor de kinderen vaak hun enige 
kans om een poosje naar school te gaanV 
Na de oorlog worden de woonwagens beter, groter en 
comfortabeler. 
De eerste woonwagens in Scherpenzeel 
Wanneer de eerste woonwagens in het dorp komen weten we niet. 
Maar in 1894 staat er in ieder geval één. Dat weten we omdat er 
een kindje wordt geboren: Philip. Zijn moeder Carolina Schneider is 
ongehuwd, zonder beroep en zonder vaste woonplaats. Het kind 
wordt geboren "in een tijdelijk hier verblijvende woonwagen, 
toebehorende aan Ludwig Adolf Weller". Het ongehuwd 
samenwonen is heel gebruikelijk, ook als er kinderen komen. 
Meestal trouwt men na verloop van tijd, soms komt het er nooit 
van. Philip wordt vier jaar later erkend als zijn ouders in Rotterdam 
trouwen. 
Ook de kinderen die in 1907 en 1909 "in een tijdelijk hier 
verblijvende woonwagen" worden geboren hebben een 
ongehuwde moeder. De 'vader' is koopman of stoelen matter. Tot 
de oorlog is er eenmaal sprake van een echtpaar: Cornells 
Johannes Nouris, koopman en Wilhelmina Relink krijgen in 1922 
een zoontje dat zij Berend Hendrik noemen. Bij Geertruida, 
geboren in 1939 en dochter van Hanneke Baum, wordt zelfë geen 
vermoedelijke vader vermeld. 
Na de oorlog worden de woonwagens centraal geregistreerd en 
wonen ze voor de wet allemaal in 's-Gravenhage. Vandaar dat we 
ze in de burgerlijke stand niet meer tegenkomen. Als men in 

' Ontleend aan het artikel 'Een leven op wielen' van Martin Jansen, verschenen in het 
blad Alledaagse dingen, jg. 1 nr. 3; 1994. 
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Scherpenzeel aankomt moet men zich op het gemeentehuis 
melden. Daar wordt men tijdelijk ingeschreven. Bij vertrek krijgt 
men een bewijs van uitschrijving dat men bij de volgende 
gemeente weer moet inleveren. 

,j&» n^mms '^t 

Mobilistatie 1939 Op de hoek Dorpsstraat-Oude Bameveldseweg bij Hooijer 
stond een bord met 'Verblijfplaats voor woonwagens'. 

Verhaal 
Johan Lagerweij vertelt: "Voor de oorlog kwam er eens een 
'schooier' met de hittenkar naar boerderij 'De Beek' waar ik 
woonde. De man vroeg om wat hooi voor zijn hit. Dat vond mijn 
vader goed. Toen vroeg de man of hij ook wat hooi in een zak mee 
mocht nemen. Ook dat werd toegestaan. Ik gooide wat hooi vanaf 
de balk op de deel. Maar wat deed de man? Hij haalde een grote 
pulpzak onder zijn arm vandaan. Vervolgens maakte hij stevige 
hooiballen en drukte die in de zak. Zo ging er heel veel hooi in. Ik 
moest wel twee of drie keer hooi bijgooien. Toen de zak na drie 
kwartier vol was, kwam er een kop op. Daarna werd de zak met 
een koord door lussen vastgemaakt. Hij was inmiddels niet meer te 
tillen. De man zette de hittekar achteruit tegen de zak. De hit werd 
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strak voor de kar gezet en aan de zak gebonden. Zo trok de hit de 
zak op de kar. Wekenlang had de man genoeg hooi voor zijn hit". 
Van de Renessersteeg naar de Oude Barneveldseweg 
Tot 1949 staan de woonwagens of 'kiekkasten', zoals ze in 
Scherpenzeel genoemd worden, langs de Renessersteeg bij het 
beukenbos. In 1947 schrijft het bestuur van de Scherpenzeelse 
Vereniging voor Vreemdelingenverkeer in een brief aan het 
gemeentebestuur "inzake ontsiering van het natuurschoon bij het 
beukenbosch door inneming van standplaats door woonwagens". 
De brief wordt voor kennisgeving aangenomen. Bij de rondvraag 
van de raadsvergadering vraagt de heer Van Oostrum of de heer 
J.B. Blanken de woonwagenbewoners op zijn land moet toelaten 
om zijn nortonpomp te gebruiken. 

_^4 iö_ 

Tekening van een woonwagen bij een aanvraag om een nieuwe wagen. 
(Gemeentearchief Scherpenzeel. Tekening Chris Sangers) 
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De burgemeester antwoordt dat Blanken dat mag weigeren. De 
pomp is uitsluitend gemaakt voor het gezin Veer^. 
Ook staan er vaak enkele woonwagens aan het begin van de 
Hopeseweg, bij de weg naar De Maatjes. 
In 1936 waarschuwt de minister van binnenlandse zaken het 
gemeentebestuur van Scherpenzeel: "Het vestigen van 
woonwagenkampen in de onmiddellijke nabijheid van Rijks- en 
andere hoofdwegen is in beginsel zeer ongewenschd en zal 
derhalve zoo mogelijk moeten worden tegengegaan. De kampen 
brengen op een voor het doorgaand verkeer bestemde weg groote 
gevaren en hinder mede, terwijl zij in het algemeen een weinig fraai 
beeld vertoonen"^ 
In de politieverordening van Scherpenzeel wordt de 
woonwagenbewoners verboden om het kamp te gebruiken: 
a. als berg- of werkplaats; 
b. voor het houden van vee, paarden of andere trekdieren; 
c. voor het dumpen van kadavers, voor mest- en andere 

vuilnisverzameling. 
Door de overlast aan de Renessersteeg wordt er omgezien naar 
een plaats voor een permanent woonwagenkamp. Deze wordt 
gevonden aan de Oude Bameveldseweg. De plaats waar vroeger 
de dode koeien van de boerderij Ebbenhorst na een epidemie 
waren begraven vindt men een geschikt terrein. Zo'n stuk land kon 
vanwege de kadavers in de grond niet meer voor agrarische 
doeleinden gebruikt worden. Hieruit blijkt hoe men in die tijd vaak 
minachtend tegen woonwagenbewoners aankijkt: een 
koeienkerkhof, het slechtste stukje grond tussen bebouwde kom en 
boerderijen is goed genoeg voor deze mensen. Er wordt alleen een 
terreintje ter beschikking gesteld, zonder elektriciteit of sanitair. Het 
terrein wordt geëgaliseerd en er wordt een pomp geslagen. Op dit 
primitieve veldje komt 'Het Kaamp' zoals ze in het dorp zeggen. 
Het wordt niet direct in gebruik genomen. De woonwagenbewoners 

^ Gemeentearchief Scherpenzeel (GAS). Notulen gemeenteraad Scherpenzeel 14-04-
1947. 
^ GAS; Map 13-10; brief van 23-06-1936. 
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blijven liever langs de Oude Barneveldseweg staan. Op den duur 
raakt de sloot verstopt. Van Oostrum stelt hier in de 
raadsvergadering van april 1951 vragen over. De burgemeester 
belooft de Oude Barneveldseweg op de knappen en het terrein te 
verbeteren. Van Oostrum stelt voor om het kamp te verplaatsen 
naar Gooswilligen. Raadslid Van Kampen, die daar woont, stelt 
haastig voor dat het kamp dan beter bij Klumpenaar kan komen, 
want daar is de weg ook verhard. Tot zijn opluchting blijft het kamp 
waar het is. 
Het leven in het kamp 
Helaas heb ik niemand kunnen vinden die in het woonwagenkamp 
heeft gewoond en er over wilde vertellen. Maar Map de Bruin kan 
er ook veel van vertellen. Hij woont aan de Oude Barneveldseweg 
en heeft het allemaal van nabij meegemaakt. 
"De eerste wagens die ik zag waren karren met twee wielen, 
getrokken door een paard. Vlak na de oorlog, voordat het kamp er 
was, stonden ze langs de Oude Barneveldseweg tot aan mijn huis. 

De paarden werden gevoed met 
het gras langs de kant van de 
weg. 's Winters stonden de 
paarden met een dek op buiten. 
Soms joeg men een paard wel 
een 'per ongeluk' in een weiland. 
De paarden mest werd vrijwel 
elke dag door 'Sap' van Dam 
opgehaald met de kruiwagen. 
Men leefde van de handel langs 
de weg, van oud ijzer en van de 
handel in auto's. Men haalde 
oud prikkeldraad op bij de 
boeren. Milieubewust was men 
toen ook all 'Kareltje' verkocht 
parapluis. Hij zong vaak 

Situatie langs de Oude Barne- liedjes. Hij lustte wel een 
veldseweg rond 1960 borreltje. Als hij knap gedronken 
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had maakte hij onderweg nieuwe versjes.De bewoners waren erg 
op zichzelf in het kamp. De mensen uit het dorp waren wel 
eensbang voor hen. Als er iemandeen boodschap had, moest ik 
het gaan vragen. Ik heb zelf nooit last gehad. Het waren fatsoenlijke 
lui. Men was beleefd en sprak mij altijd met 'u' aan. Zigeuners 
mochten er eigenlijk niet komen. Eén nacht werden ze 
toegelaten, maar ze moesten wel wat verder weg gaan staan. 
Voordat de pomp er kwam werd het water gehaald bij Berkhof, die 
vlak bij de 'versperring' woonde. Daar was de pomp van 
jachtopziener Minne en die werkte nog. Water uit de sloot wilde 
men niet drinken i.v.m. het koeien kerkhof. De kinderen gingen 
vooral naar de openbare school. Als men vertrok bond men de 
hittekar achter de wagen en de zette men de hit ervoor. Het was 
gezellig in het kamp. De mensen hadden het er naar hun zin. Ze 
hadden het niet slecht en hielden van een vrij leven". 

De pomp 
Een groot probleem was het verse water. Er was een pomp 
geslagen, maar deze deed het al snel niet meer. Hij werd door de 
bewoners afgebroken en als schroot verhandeld. Hetzelfde lot 
overkwam de tweede pomp. Dan moet men water gaan halen bij 
een buitenkraan aan het gemeentehuis. Een moeilijke situatie en 
de kampbewoners komen in actie. Op een morgen in het voorjaar 
van 1958 staan zij plotseling met 5 a 6 woonwagens rond het 
gemeentehuis. In een bewaarde brief staat: "Deze actie ging zelfe 
zo ver, dat de wagens vóór en bezijden het gemeentehuis werden 
gereden onder bedreiging, dat deze wagens niet eerder werden 
weggehaald, dan nadat er op het kamp een pomp zou zijn 
geslagen". De situatie is gespannen en agressief. De 
burgemeester en politie moeten het oplossen. Op de achtergrond 
staat gemeenteambtenaar Wisse klaar om de wagens af te slepen. 
Het is allemaal niet nodig en met de nodige beloften gaan de 
bewoners weer met hun wagens naar het kamp. 
Dokter Renken komt er in de raadsvergadering van juli 1958 op 
terug en vraagt of er eèn nieuwe pomp kan komen. Burgemeester 
Hoytema van Konijnenburg, duidelijk geen liefhebber van 
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woonwagenbewoners, antwoordt: "Als u een bedrag wilt uittrekken 
voor een nieuwe pomp, dan is mij dat best, maar ik vind dat 
weggegooid geld". Renken gaat eens een kijkje in het kamp nemen 
en komt er in de raadsvergadering van september op terug: "wij 
zijn op bezoek geweest in het woonwagenkamp. De 
drinkwatervoorziening is daar nihil. Het lijkt mij gewenst dat er toch 
enige voorziening getroffen wordt. Wij hebben er al eens op 
geattendeerd, maar er is nog steeds geen pomp gekomen. De 
kampbewoners willen er wel een kleine vergoeding voor geven". 
Hoytema antwoordt: "Dat is een nieuw geluid. De oude pomp 
hebben ze kapot geslagen en voor oud roest verkocht, zodat wij er 
zomaar niet een nieuwe voor de heren gaan slaan. Willen ze er in 
bijdragen dan kunnen we verder zien". Renken: "Ik garandeer dat 
niet, maar ik ben van oordeel, dat de mensen aldaar ook een 
menswaardig bestaan moeten hebben". 
Om kort te gaan: de pomp komt er uiteindelijk, zij het maar voor 
korte tijd. Dan is hij weer 'verdwenen'. 
Verhalen 
Henk Helms, hij komt verderop ter sprake, vertelt: "Een kleurrijk 
woonwagenbewoner was Piet 'de boeienkoning'. Hij ging met 
'Perzische tapijten' langs de boer. Hij verkocht een Pers (van 
katoen) en vroeg of hij het oude tapijt (zuiver wol) mee mocht 
nemen. Meestal kon dat en Piet liep met een waardevoller tapijt het 
erf af als toen hij kwam. "Goeie handel gedaan", zei hij dan. 

Een bekend adres voor woonwagenbewoners was de moeder van 
Gerrit Bakker, de mulder. Zij woonde aan de Achterstraat en men 
klopte nooit tevergeefs aan voor een maaltijd. Op een dag kwam er 
een woonwagenbewoner met zijn wagen en hit vanaf Renswoude. 
Hij liet zijn vrouw daarmee door het dorp rijden. Zelf nam hij de fiets 
om vrouw Bakker even te gaan begroeten. Bij de Holevoet zouden 
ze elkaar weer ontmoeten. Bij vrouw Bakker aangekomen werd hij 
hartelijk ontvangen. Gewoontegetrouw vroeg hij iets te eten. Hij 
was alleen even vergeten dat hij net gegeten had. Toen de maaltijd 
voor hem stond moest hij die fatsoenshalve opeten. Toen hij later 
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met zijn vrouw bij mij aankwam kon hij geen pap meer zeggen en 
zeker niet meer opeten!" 
De bewoners 
Wie woont er in het kamp? Onbetwiste leider is Piet Vijfschaft. 
Officieel is hij grondwerker en verkoper van oud ijzer. Met zijn 
vrouw en acht kinderen woont hij daar. Verder zijn en nog 
wisselend 2 tot 5 andere wagens. Bekende namen zijn Arie, 
Willem, Barend en Jan Struik; Gerard, Sientje, Eva en Greet 
Schmitz; Sjoerd Pater, Peter Lourensen en Willem Schild. 
In 1962 voert wachtmeester der rijkspolitie Oene van Dam een 
onderzoek uit naar de woonruimte van Johannes Vijfschaft en 
Maria Margaretha Robben. Zijn verslag: "Voornoemd echtpaar 
heeft omstreeks augustus 1960 een niet meer voor zijn doel te 
gebruiken autobus betrokken, waarvan het voorste gedeelte werd 
verwijderd, terwijl daarvoor een van hout opgetrokken ruimte in de 
plaats is gezet". De wielen zijn er niet meer. Het geheel rust op 
steen en wordt daarom niet meer als woonwagen erkend. 
De genoemde Sjoerd Pater vraagt in 1963 een voorschot van f 
1000,= op zijn kinderbijslag om zijn woonwagen te repareren. Hij 
woont met vrouw en vier kinderen in een wagen waarvan de 
sponningen zijn volgestopt met papier en de achterwand met 
blikken platen dichtgespijkerd'*. Antonie Reuvers vraagt een 
voorschot van f 2500,= om een nieuwe wagen te kopen. Hij woont 
nu met vrouw en 7 kinderen in een wagen van vijf meter. Zijn 
vrouw en een kind hebben een chronische longaandoening. 

Verbeteringen 
In 1960 komen er klachten bij het gemeentebestuur binnen. 
Rentmeester Houterman verklaart dat de bewoners van de 
boerderij Ebbenhorst "een ondragelijke overlasf hebben. Bosbaas 
Koudijs zegt dat woonwagenbewoners bomen kappen en 
beplanting beschadigen. Verder bespeurt hij stroperijen. Zij 
verzoeken het kamp voor 1 juli te ontruimen. Maar zo'n vaart loopt 
dat allemaal niet. Wel volgt de raad unaniem het voorstel van B&W 

'̂  GAS; Map 100-7. 

23 



om mee te doen aan de oprichting van een regionaal kamp. Maar 
zover is het nog lang niet. Integendeel, men probeert de 
leefomstandigheden te verbeteren. Geestelijk verzorger, pastoor 
G.J.C. Goes, zegt dat de bewoners klagen dat er geen elektriciteit 
en geen toiletten zijn. 
Uit een klein onderzoekje blijkt dat er in de zomer van 1961 vijf 
wagens staan. In de daarop volgende winter vier wagens en in de 
zomer van 1962 zeven wagens. Soms blijft men enkele dagen, 
soms blijft men maanden staan. Het kamp is dus vrijwel permanent 
bezet en dit vraagt om verbeteringen. 
In 1962 maakt gemeenteambtenaar Lein Wisse, verantwoordelijk 
voor het kamp, een plan. 

■ j ^ 
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Plan voor de herinrichting van het l<amp. 
(Tekening door L. Wisse, 15 mei 1962. Gemeentearchief Sclierpenzeel.) 

Er moeten 15 vakken komen van 10 x 15 meter met een rijbaan 
van 10 meter breed. Drie wc's, een vuiistortbak, bermgreppel en 
afrastering. En de pomp komt er weer en elektriciteit. Totale 
kosten: ƒ2102,-. 
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Als rentmeester Houterman van dit plan hoort, dringt hij nogmaals 
aan op ontruimen van het kamp. Het gemeentebestuur schrijft 
hem: "dat wij al het mogelijke zullen doen om het woonwagenkamp 
zo spoedig mogelijk te ontruimen. Het aantal woonwagens, dat op 
het kamp zal worden toegelaten zullen wij zoveel mogelijk 
beperken". 
Ondertussen worden de verbeteringen doorgevoerd. Het wordt tijd 
om de man aan het woord te laten, die hier nauw bij betrokken is 
geweest, de heer Wisse: "Er waren klachten over het ontbreken 
van een pomp en toiletten. Ik moest toen een plan maken dat werd 
uitgevoerd. De loodgieter kreeg opdracht om een nieuwe pomp te 
pulsen tot een diepte van 12-20 meter. Toen dat bijna klaar was liet 
hij per ongeluk een engelse sleutel in het gat vallen en kon toen 
opnieuw beginnen. Op de buis werd de nieuwe koperen pomp 
geplaatst, vastgemaakt aan een stevige paal. Vervolgens werden 
de toiletten geplaatst, het terrein ingedeeld en geëgaliseerd, een 
betonnen vuilstortbak gemaakt en een afrastering gezet. Helaas 
waren na 14 dagen de drie toiletten verdwenen en binnen een 
week kwam er een bekende klacht: de pomp was weg! Niemand 
wist er iets van. De politie deed tevergeefs een onderzoek. Om van 
alle pompproblemen af te zijn metselde men een stevige bouwwerk 
met een ijzeren pomp. Deze heeft het jaren uitgehouden. Ook 
werden de standplaatsen niet gebruikt zoals de bedoeling was. 
Men zetten de wagens willekeurig neer". 

Werken 
Wisse gaat verder: "Mijn taak was het om klachten af te handelen 
en problemen rond het kamp op te lossen. Als er iets was moest ik 
er heen. Ik ging met hen om als mens en deed wat ik beloofde. Ik 
vertelde het als er iets niet kon. Die duidelijkheid waardeerden ze. 
Als ze zelf een klacht hadden kwam ik ook. Soms gingen ze dan 
tegen mij tekeer. Vaak was dat al genoeg om het probleem op te 
lossen. 
Veel bewoners hadden recht op een uitkering. Die hadden ze 
meestal niet écht nodig. Vaak kochten de vrouwen er luxe 
goederen van, bijv. bij de bakker. Voor de uitkering moesten ze ook 
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werken. Werken past echter niet in hun cultuur. Ik had daar een 
goede oplossing voor. Als ik wist dat ze de uitkering nodig hadden 
liet ik ze een licht en leuk karweitje doen. Als ik dacht dat het geld 
aan extra's opging gaf ik een zwaar karwei. Meestal liepen ze 
daarvan weg en misten zo hun uitkering. 
Ik kan mij twee projecten herinneren: Er moesten wilgenstobben 
gerooid worden langs de Marijkelaan. De eis was laag: drie 
mannen moesten in twee dagen één stobbe rooien. Bijlen en 
schoppen werden aangeschaft. Na twee dagen hadden de werkers 
het bekeken. Zij waren verdwenen, inclusief materiaal. Een andere 
keer moest de Oude Doornboomsparkweg geëgaliseerd worden. 
Met vier mannen, ieder met een pikhouweel hebben ze dat 
volbracht. Kwam ik eens kijken, dan werd ik uitgescholden. 
Intimidatie was hun wapen, maar ik trok mij daar niets van aan". 

Oude Barneveldseweg wordt vrijgemaakt 
Wisse: "Een andere taak die ik had was het vrijhouden van de Oud 
Barneveldseweg. Eerst was dat geen probleem. Oude auto's 
werden op het terrein gezet. Toen er meer kwamen werden ze ook 
langs de weg 'geparkeerd'. Op het laatst kon er nauwelijks een 
fietser meer door. Ik was al vaak wezen waarschuwen. Zonder 
resultaat. Uiteindelijk is de politie er heen gegaan en werd gezegd 
dat de auto's overmorgen verdwenen moesten zijn, anders zou de 
gemeente ze verwijderen. Op de bewuste dag was er niets 
gebeurd en ik huurde materiaal. Om negen uur gingen 
burgemeester Heij, wethouder De Jong, twee politiemannen en ik 
met een kraan naar de Oude Barneveldseweg. Daar begon de 
kraan de boel vanaf de Scherpenzeelse kant op te ruimen. Hij zette 
de auto's die op de weg stonden op een auto die in de berm stond. 
Paniek in het kamp. In alle haast begonnen de kampbewoners 
vanaf de andere kant de auto's te verslepen. Ik liep het kampterrein 
op en werd belaagd door vijf schreeuwende vrouwen. Ze 
beschimpten mij en dreigden met hun vuisten vlak voor mijn 
gezicht. Ze probeerden mij belachelijk te maken omdat ik klein van 
stuk ben en schoenmaat 38 heb. Zij liepen meestel op blote voeten 
en hadden maat 41. Wie denkt dat dit nooit meer goed kwam heeft 
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het mis. Woonwagenbewoners zijn niet haatdragend en ik kon er 
later gewoon weer naar toe". 
Het regionale kamp in IHierden/l-larderwijk 
Vanaf 1961 werkt het gemeentebestuur mee aan de oprichting van 
een regionaal kamp. Als dit er komt kan het Scherpenzeelse kamp 
gesloten worden. In 1970 wordt aan de vijf woonwageneigenaren 
gevraagd of men naar het kamp wil, of dat men naar een woning 
wil gaan. Eén is er bereid om in een woning te gaan wonen, mits er 
een bedrijfsruimte komt voor het uitoefenen van een slopersbedrijf. 
Of dit werkelijk is gebeurd, is niet bekend. Dan komt het verzoek 
om vrijwillig naar Hierden/Harderwijk te gaan. Hieraan geeft men 
geen gehoor. Op 27 augustus 1971 brengt Wisse, in gezelschap 
van de politie, een brief van B&W aan alle kampbewoners. 
Wonderlijk genoeg kan opeens niemand lezen. Tenslotte leest een 
politieman de brief luidkeels voor. Het komt er op neer dat het 
kamp op 16 september ontruimd moet zijn. 
Het grote probleem daarbij zijn de sloopauto's. Deze mogen niet 
meegenomen worden. En dat is juist hun bron van inkomsten. 
Wisse: "Ik mocht dit probleem oplossen. Ik wilde proberen een 
regeling te treffen. Samen met Theo Pels ging ik er heen en nam 
de namen van de bewoners op en het aantal auto's dat zij bezaten. 
Zij noemden het bedrag dat zij nog waard waren, zo tussen de 
ƒ 400,- en ƒ4000,-. Natuurlijk veel te veel. Uiteindelijk werden we 
het eens dat de gemeente alle auto's over zou nemen voor ca. 
ƒ 20.000,-. Toen ik met geld in het kamp kwam en de lijst met 
namen en wagens erbij nam, bleken ze ineens weer te kunnen 
lezen. Iedereen moest er voor teken, sommigen met een kruisje. 
Zo ging men naar Harderwijk met achterlating van de auto's. Eén 
had geen auto. De gemeente heeft hem er heen gesleept. 
Toen moest het kamp opgeruimd worden. Methorst van de 
Hopeseweg kwam met een shovel en drukte de auto's in elkaar. 
De benzinetank was geen probleem. Met een bijl hakte men die 
kapot en liet die leeg lopen. Milieubewust was men toen nog niet. 
Op een grote vrachtauto werden de wrakken naar Utrecht 
afgevoerd en vermalen tot schroot. De rommel werd verbrand en 
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liet terrein werd weer teruggegeven aan de familie Royaards. Die 
plantten er bomen en die staan er nu nog steeds". 

c Poarekeoing 84 56 83 
Telefoon (03497) 1200 
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Aan de bewoners vein het 
txa: TP. Woonwagenkamp 
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Hierbij delen wij u mede, dat het woonwagenkamp Scherpen-
zeel per 17 september 1971 zal worden opgeheven. 
Derhalve dient het gehele kamp op 16 september 1971 om 
24.00 uur geheel te zijn ontruiind. Per 16 september 1971 
is toegankelijk het Noord-Veluws-Woonwagencentrum, 
Kleine Mheenweg 12 Hierden/Harden^-ijk. 
Wij wijzen u erop, dat alle rijdende materialen reeds 
vóór 16 september 1971 naar het woonwagencentimm kunnen 
worden getransporteerd. 
Tevens raden wij u aan eerst een bezoek te brengen aan 
het nieuwe keunp alwaar alle gewenste inlichtingen zullen 
worden verstrekt. 

Burgemeester en Wethouders van Scherpenzeel. 
De sekretaris.wnd. De burgemeester, 

De bewuste brief van 27 augustus 1971. 
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Afloop 
Het regionale kamp wordt een totale mislukking. In de plaatselijke 
kampen leefden familieclans. Daar kwam men niet gemakkelijk 
tussen. Deze, vaak rivaliserende en concurrerende families worden 
nu gedwongen bij elkaar te wonen. Dat gaf grote ruzie. In 1975 
gaat het roer om. Elke gemeente wordt gedwongen om opnieuw 
kleine kampjes in te richten. Zo ook in Scherpenzeel. Het komt aan 
de Hovenierslaan bij de Heijhorst. En voor zover ik weet tot volle 
tevredenheid van bewoners en buurt. 

De firma T. Helms & Zn 
Veel woonwagenbewoners gingen langs de deur met negotie. 
Kleine handelswaar dat gemakkelijk werd verkocht. Waar haalde 
men die spullen vandaan? In Scherpenzeel! De firma T. Helms 
en Zn. is na de oorlog hèt distributiecentrum voor de wijde 
omgeving geworden. Hoe is dat gegaan? Even een stukje 
geschiedenis. In 1921 startten de gebroeders Teus en Johan 
Helms een bodedienst op Utrecht en Veenendaal. Er werd een 
groothandel opgezet. Na vier jaar splitsten zij het bedrijf. Johan 
ging naar Woudenberg en Teus ging verder in Scherpenzeel aan 
de Stationsweg en vervolgens naar de Achterstraat, naast 
Boschzicht. 
De Tweede Wereldoorlog maakte de hele handel kapot. Aan het 
eind van de oorlog moest Teus onderduiken. Na de bevrijding 
kregen zij een "NSB-huis" toegewezen. Het bedrijf moest over
nieuw worden opgezet. En dat was moeilijk, want er was niets om 
mee te handelen. De eerste jaren ging men eenmaal per week 
naar Zeist, naar de elastiekfabriek. Men kocht zoveel mogelijk 
meters. Maar er waren meer handelaren. Dat betekende: in de rij 
staan en hopen op voldoende meters. In Scherpenzeel en 
omgeving werd het elastiek weer verkocht. Men kon zeggen dat de 
familie Helms in de eerste jaren na de oorlog van elastiek leefde. 
Daarna kwamen de borstels erbij en nog later de huishoudelijke 
artikelen. In 1960 kwam het huishoudelijk plastic. 
Na de oorlog ging zoon Henk meehelpen. In 1956 werd de firma T. 
Helms en Zn. opgericht. Eerst grossier en later groothandel in 
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galanterieën. De naam is nog onveranderd, hoewel Teus Helms 
als lang geleden is overleden en de zoon inmiddels al in de zestig 
is. Vanaf 1948 ging Henk Helms de klanten af met een motorfiets. 
Twee zware tassen aan de zijkant vol met handelswaar, door weer 
en wind. In 1956 kwam de eerste auto. Sinds 1972 is het bedrijf 
gevestigd aan de Hovenierslaan en wordt het nog uitgebreid met 
een grote opslagloods. Op 1 maart 1997 sluit Henk Helms de 
deuren van zijn bedrijf wegens gebrek aan opvolging. 
De firma T. Helms & Zn. en de woonwagenbewoners 
De handel vond plaats op twee manieren. Mensen kwamen naar 
Helms om voorraad in te slaan of Helms ging op de motor langs de 
kampen, vooral in Wijk bij Duurstede, Doorn, Zaltbommel en Eist. 

Henk Helms gaat op zijn motor de klanten langs. 

Kwam hij daar, dan zorgde de kampleider dat alles ordelijk verliep. 
Men kocht vooral kaartjes elastiek, kousenband elastiek, kammen, 
schillenmesjes, theezeefjes, knoopsgaten, punaises, veters, 
veiiigheidsspelden, scharen, jarretels, garen, band, potloden, 
zakmessen, pleisters, schuitjes, schoensmeer, kachelpoets, 
mottenballen en stopnaalden. Alles werd contant afgerekend. 
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Met een koffer (u weet wel, zo'n hardkartonnen reiskoffer met 
riempjes) of een tas (inderdaad, zo gekleurde jutetas met 
hengsels) ging men dan de boer op of het dorp door. 
Soms was men zo arm dat men voor weinig geld elastiek bij Helms 
kwam halen en dat onmiddellijk ging verkopen. Even later was men 
'los' en kwam men een iets grotere voorraad halen. Zo bouwde 
men dat op en kon er iets verdiend worden. 
Een aantal van hen zat niet in een woonwagenkamp maar woonde 
in een logement in Barneveld, Wageningen of Veenendaal. 
Vlak na de oorlog was de handel met de woonwagenbewoners 
heel belangrijk voor de firma Helms. Later kwamen daar andere 
venters, winkeliers en kruideniers bij. Tot op het laatst zijn er nog 
drie klanten overgebleven, die één of tweemaal per jaar bij Helms 
langs gingen. 

H.M. van Woudenberg 

PRACHTIGE FIETSTOCHT 
Met de fiets de historie van onze omgeving ontdekken, een 
nieuwe activiteit van onze vereniging. Zaterdag 19 augustus jl. 
ging een grote groep belangstellenden onder leiding van de 
heren Van de Peut en Lagenweij op weg. 
Vanaf Scherpenzeel werd het Kerstavondpad gevolgd. Bij het 
halfuursboompje stond de nieuwe bank met tafel te pronken. De 
Ringlaan op de Glind volgend kwam men vanaf een mooie 
asfaltweg op een schoolpaadje tussen de maïs- en korenvelden 
terecht. Hier was een kastje met een aardappelschilmesje. 
Daarmee kon je zonnebloemen afsnijden die langs de rand van 
het maïsveld stonden. Graag ƒ0,50 in het geldsleufje doen. 
Langs de route stonden opgeknapte landbouwmachines of 
zomaar een ijzeren paal waaraan een zitje van hoefijzers was 
gelast. Alles netjes in de verf. Onderweg werd er diverse keren 
stilgestaan om uitleg over bijzonderheden te krijgen. 
Verder ging het, over graspaadjes langs oude boerderijen. Door 
het oversteken van vier houten bruggetjes over de Nieuwe en 
Oude Barneveldse Beek kwam men op landgoed Erica terecht. 
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Een stukje puur natuur. De oude kronkelende beek loopt hier vlak 
naast de nieuwe beek, waarin stuwen gebouwd zijn om het 
weinige water vast te houden en het teveel aan water door te 
laten. Een landschap met oude boerderijen en mooie 
beukenlanen. Twee reeën liepen rustig te grazen. Men vroeg zich 
af waarom veel mensen zover van huis gaan om vakantie te 
vieren terwijl het Paradijs vlakbij is. (Het landgoed Erica heet Het 
Paradijs in de volksmond). 
Na een tocht door dit prachtige gebied ging men naar 
kaasboerderij Vanelly aan de Achterveldseweg. Daar stond de 
koffie al klaar en kon men rondkijken. Door de Engelse Stad 
(waar komt deze naam toch vandaan?) via smalle kerkpaadjes 
door de geheime achteringang naar boerderij De Grote Glind. 
Hier kon men de prachtige verzameling landbouwvoertuigen, 
huisraad uit grootmoeders tijd, oud speelgoed enz. van de familie 
Van Donselaar bezichtigen. Na een tocht van 25 km arriveerde 
men voldaan weer in Scherpenzeel. 

De tocht was een succes. Hopelijk is er volgend jaar weer één. 

START DIERENARTS STOTIJN IN SCHERPENZEEL 
We schrijven 1918. Het waren de laatste dagen van de 'Groote 
Oorlog' zoals de Eerste Wereldoorlog in die dagen genoemd 
werd en het dorp Scherpenzeel was in die tijd nog slechts in 
hoofdzaak één slingerende straat. Natuurlijk, er was van West 
naar Oost al de Knaap- of Knopstraat (nu de Nieuwstraat), de 
Glashorsterdijk, de Smitssteeg (nu de Willaerlaan geheten), de 
Groote Steeg (nu de .Burgemeester Royaardslaan), de Kromme 
Hoek (nu de Marktstraat) en de Barneveldse Weg, die na de 
aanleg van de Nieuwe Barneveldseweg Oude Barneveldseweg 
werd genoemd. We laten voor het gemak maar even een paar 
kleine dijkjes of steegjes buiten beschouwing. 
Maar de reiziger die van Utrecht of Amersfoort op reis was naar 
Arnhem zal dat nauwelijks opgevallen zijn. Die zag slechts een 
hotel waar de diligence stopte en de paarden liet rusten of 
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verving en een zeer oude graanmolen. Daarna een Dorpsstraat 
met bomen en in het midden van het dorp een grote Nederlands 
Hervormde kerk met toren. Kortom, een klein dorp van zo'n 1500 
a 2000 inwoners. 
Een jaar tevoren, in 1917 dus, was veearts Stotijn afgestudeerd 
aan de Veeartsenijschool te Utrecht. De zoon van een Haagse 
ambtenaar der Telegrafie was eerst nog een jaar assistent bij de 
Kliniek voor Heelkunde onder leiding van Professor Hartog, 
waarna hij de wat verlopen praktijk van dierenarts Van Dale uit 
Veenendaal overnam. Hij betrok kamers in Hotel de Holevoet, 
het hotel dat hierboven al vermeld wordt omdat hij graag centraal 
ten opzichte van Ederveen, Renswoude, Woudenberg, Leusden, 
Emmikhuizen en Barneveld wilde zitten. En dan was 
Scherpenzeel natuurlijk een goede keus, hoewel strikt genomen 
De Holevoet op Woudenbergse grond lag. De gemeentegrens 
Woudenberg - Scherpenzeel liep daar precies over het midden 
van de straatweg. Op een steenworp van het hotel stond de 
gesloten standerdmolen, hierboven reeds terloops genoemd, die 
dateerde van het eind der vijftiende eeuw en nog volop in bedrijf 
was. (Zie onderstaande foto uit 'Scherpenzeel in woord en beeld') 
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Maar alle begin is moeilijk. Niemand kende hem nog en hij zou 
toch eerst de weg moeten leren kennen, want in tegenstelling tot 
het dorp was de omgeving uitgebreid en divers. 
Daarvoor bestudeerde hij 's avonds in zijn hotelkamer een 
stafkaart van de omgeving en ging dan de volgende dag op 
verkenning uit, in de hoop ook boeren te leren kennen. 
Zo fietste hij rond, gekleed in zijn manchester pak, hoge 
schoenen met beenkappen die door middel van haken en ogen 
opzij sloten, en op zijn hoofd een pet. Zijn zwarte snor en dik 
geglaasde bril gaven hem het aanzien van een 'vreemde', zoals 
men in Scherpenzeel iemand noemde die er niet geboren was, 
een vreemdeling dus. 
Afhankelijk van het weer droeg hij een lange regenjas. Achter op 
de fiets, op het bagagerek, een leren dokterstas met 
beugelsluiting die zorgvuldig met een leren riem was bevestigd. 
Snelbinders kende men in die tijd nog niet. Op die manier aan 
zijn bekendheid werken heeft zeker vruchten afgeworpen, 
getuige het volgende verhaal. 
Zijn oudste broer, onderwijzer in Den Haag, ging hem eens in 
Scherpenzeel opzoeken. Met de trein reisde hij naar Utrecht en 
nam daar de bus naar Scherpenzeel. In die bus zat een man 
hem steeds aan te staren, zo, dat hij er wat onrustig van werd. 
Op een gegeven moment zei deze in het Scherpenzeelse dialect: 
"Ik weet wie jie bin". "Oh ja?", zei mijn oom, "en wie ben ik dan?" 
Het leek hem toch wel heel onwaarschijnlijk dat een wild 
vreemde man hem zo ver van Den Haag zou kennen. "Jie bin de 
breur van die neie veearts bie ons. Je liekt veul op em". "Ja, dat 
klopt, en ik ben nu op weg naar hem toe", antwoordde mijn oom, 
"Hebt u hem ai eens nodig gehad?" "Nee", was het antwoord. "En 
waarom niet? " vroeg mijn oom, waarop de boer antwoordde: 
"Eerst mot z'n kunde blieken". "Maar", was het wederwoord van 
mijn oom, "als je hem niet roept, dan kan zijn kunde toch ook niet 
blijken?" Bedachtzaam keek hij hem aan en antwoordde toen: 
"Daor hè jie geliek in". 
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De volgende dag stond Ravenhorst van de Steeg, want die was 
het, bij vader op de stoep en was zo een van de eerste patiënten. 
Hij zou dat tot het einde van vaders actieve periode blijven. 
Als er één schaap over de dam is, dan volgen er meer en dat het 
inderdaad daarna beter ging, blijkt ook wel uit een advertentie in 
het plaatselijk blad 'De Holevoet' van 28 Februari 1919, Ie 
jaargang nummer 22 die als volgt luidde: 

Ondergetekende maakt hierbij bekend dat hij een 
NACHTSCHEL 

heeft doen aanleggen aan de achterdeur van het Hotel "De Holevoet". 
G.H. STOTIJN, 
Rijksveearts. 

De heer en mevrouw Knoppers 
met hun zoontje Karel. 

Toen de praktijk begon te lopen 
huwde hij in 1921 met zijn 
verloofde. Jet Zoons uit Den 
Haag en zij betrokken het Van 
Naamenhuis in de Dorpsstraat. 
Hier woonde eerder de 
Gemeenteontvanger J. Knoppers 
met vrouw en kind, maar die 
vertrok naar Heteren in de 
Betuwe, waar hij als 
burgemeester werd aangesteld. 

In hotel 'De Holevoet' verbleef in 
die tijd ook een kunstschilder, 
Gerard van Vliet genaamd. Van 
hem kregen mijn ouders ter 
gelegenheid van hun huwelijk 
een olieverfschilderij van ca. 16 x 
23 cm, voorstellende een paar 
knotwilgen aan een beek. 
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Hij had dat geschilderd, u raadt het misschien al, op de 
Vlieterhoek bij boerderij Het Vliet en het beekje is dus de 
Lunterse beek. Achter op het schilderij plaatste wijlen mijn vader 
een aantekening dat het een huwelijkscadeau van Gerard van 
Vliet betrof. Geen twijfel mogelijk dus. Het schilderij is nu in mijn 
bezit. 
In dat Van Naamenhuis hebben ze een vijftien jaar gewoond en 
dat was ook het geboortehuis van ondergetekende en zijn oudste 
zuster. Nu was er plaats voor een complete apotheek en last but 
not least voor het huisvesten van zijn schoonmoeder die ai 
enkele jaren weduwe was. Na enige tijd werd de fiets vervangen 
door een motorfiets en kon hij zijn praktijk natuurlijk op een veel 
luxere wijze doen. 
We zullen het hierbij laten want de klemtoon van dit verhaal dient 
te liggen bij de mij bekende bijzonderheden van de echte 
beginperiode. 

G.H. Stotijn, Elsloo Lb. 
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De foto hiernaast ontvingen wij onlangs van mevr. T. Seijdell -
Valkenburg. Het is de jongelingsvereniging 'Prediker 12 : la ' ; 
"Gedenkt Uwer Schepper". De foto is genomen in de tuin van de 
pastorie bij de Grote kerk. Wanneer, is ons echter niet bekend, 
wellicht weet iemand van de lezers dat. Graag uw reactie. Uit het 
werk van H.M. van Woudenberg 'De geschiedenis van de Grote 
kerk in Scherpenzeel' weten we dat de jongelingsvereniging op 1 
november 1881 door ds. Ruijs is opgericht. In 1883 wordt 
meester M. Veldhuizen Mzn. voorzitter en blijft dat liefst 58 jaar. 

De personen op de foto zijn: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Gijs Lansing. 
G. ten Broek. 
W. Lodeweegs. 
J. van Schalk. 
Henk Daatselaar. 
H. Overeem. 
.. Inkenhaag. 
.. van Dijk. 
G. van Harten. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14 
15. 
16. 
17. 
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Anton Bukman. 
T. Valkenburg. 
W. Lagerweij. 
B. Veldhuizen. 
Meester Veldhuizen. 
Gijs Daatselaar. 
Jan van Eden. 
C. van Ginkel. 



NIEUWE AANWINSTEN 
Ontvangen van: 
de heer B. van de Wetering: * Kostuum Ned. Rode Kruis. 
de heer. Den Dekker: * Verschillende boeken over oorlog 

1914-1918 en 1940-1945. 
* Pentekeningen Scherpenzeel 

mevr.T. Seijdel -Valkenburg: * Foto (origineel) - Jongelingsver. 
'Gedenkt Uwer Schepper'. 

i 

BOEKENLIJST 
♦ Schietvereniging 100 jaar 

v.l.n.r.: Van Walsum; Piet de Jong; meester Cator 
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De kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 
zaterdag 11 november 2000 

bij één van de redactieleden te zijn ingeleverd. 

Ondergetekende, dhr/ mevr: 

Straat en huisnummer: 

Postcode + woonplaats: 

geeft zich op als lid van de Vereniging "Oud-Scherpenzeel" tegen 
een contributie van / 20,- per jaar. 

Handtekening: 



We zijn net zo 
thuis in 
de buurt 
alsu 
De Rabobank is e^n bank met een idee Het 
idee datje samen sterk bent De Rabobank 
heeft als geen dnder een traditie van 
samenwerken en bouwen aan relaties Het 
IS een bank van mensen voor mensen 
Dat merkt u al snel in het persoon 
lijke contact Elke Rabobank 
staat midden in de samen 
leving Daarom zijn we 
vaak betrokken DIJ activi 
teiten in het bedrijfs 
leven verenigingen en 
scholen We s.'e'en wat 
er leeft ook als het met 
om bankzaken gaat Kort 
om we zijn e-̂ n bank die 
net zo thuis is in de buurt als u 

Rabobank 

Maorn Renswoude Scherpenzeel Woudenberg 


