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VAN DE BESTUURSTAFEL 
Het seizoen is deze keer anders begonnen dan we gewend zijn. 
De bedrijfsexcursie was onze eerste activiteit. Overeem bv is 
inmiddels verhuisd naar Ede. Ondanks de verhuisdrukte vond 
men het leuk om Oud Scherpenzeel te ontvangen en rond te 
leiden. Een mooie excursie, die al snel volgeboekt was. Veel 
mensen moesten worden teleurgesteld. Daarom heeft de 
directeur gevraagd of wij nog een keer wilden komen om het 
nieuwe bedrijf te komen bezichtigen. Daar is veel meer ruimte en 
hoeft niemand te worden teleurgesteld. Van dit aanbod maken wij 
graag gebruik. U hoort daar t.z.t. nog van. Van deze plaats willen 
wij Overeem bv hartelijk bedanken voor de gastvrijheid en dit 
fijne aanbod. Als dank zal iedereen die bij dit bedrijf werkt een 
exemplaar van dit blad krijgen. 

Op zaterdag 10 november jl. was het de dag voor de vrijwilligers 
van Scherpenzeel en Renswoude. Onze vrijwilligers van het 
documentatiecentrum, Chris Sangers en Gerrit Meerveld, konden 
met een aantal bestuursleden genieten van een heerlijk buffet in 
De Dennen. Zo wilden de gemeentebesturen van de dorpen hun 
vrijwilligers bedanken. Een mooi gebaar, dat erg op prijs werd 
gesteld. 

Er is momenteel door ons een tentoonstelling ingericht in de 
Rabobank van Scherpenzeel. Het hoe en waarom leest u op biz. 
29 van dit blad. 
Alle voorbereidingen zijn getroffen om onze fotocollectie te 
digitaliseren. Binnenkort kunnen we aan de slag. Twee leden 
hebben zich aangemeld om dit grote werk aan te vangen, maar 
er mogen er best nog wel één of twee bij. 
Verder willen wij Johan Lagerweij feliciteren met zijn nominatie. 
Welke nominatie zult u in dit blad lezen. 
Onze jaarvergadering is op 5 februari a.s. Bij de 
bestuursverkiezingen zijn de heren M. Wassen, Joh. Lagerweij 
en M.A. Wigtman aftredend en herkiesbaar. Namen van andere 
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kandidaten kunnen vóór 31 december 2001 schriftelijk ingediend 
worden bij de secretaresse, ondertekend door vijf leden. 
Wij wensen u een fijne jaarwisseling en hopen u op onze 
jaarvergadering te ontmoeten. 

Het bestuur. 

UITNODIGING JAARVERGADERING 

Op dinsdag 5 februari 2002 wordt de jaarvergadering 
gehouden. Voor de pauze het officiële gedeelte: 

1. Opening. 
2. Verslag secretaresse. 
3. Verslag penningmeester. 
4. Bestuursverkiezing. 
5. Verslag van de werkgroepen genealogie en 

documentatiecentrum. 
6. Rondvraag. 

Na de pauze zal de heer Louis Fraanje een dialezing houden 
over: 

"IHet karakteristiel<e 'Landleven' in beeld" 
Louis Fraanje, verbonden aan de Jac. Gazenbeekstichting in 
Lunteren, heeft veel rondgezworven over de Veluwe. Hij 
fotografeerde veel van wat hij tegenkwam en heeft zo het 
boerenlandleven, de dorpsschool, de Veluwse dracht, de 
veemarkt enz. in beeld gebracht. De tijd van Ot en Sien, van 
boeren, imkers, de kruidenier en de veldwachter herleeft. Er is 
veel aandacht voor de dieren- en plantenwereld, vooral rond 
Barneveld, Lunteren en De Glind. 

U bent van harte welkom in "Boschzicht". 
Aanvang 20.00 uur. 

Ook niet leden zijn van harte welkom. 

4 



VRIJWILLIGERSWERK OP HOEVE 'DE BEEK' 
Van mei tot half september kan men dinsdags de zgn. 
'Knapzakroute' 
fietsen. 
Dit IS een fietsroute 
van ongeveer 26 km 
die langs zeven 
boerenbedrijven 
loopt, o.a. ook langs 
onze boerderij, 
Hoeve 'De Beek'. 
Op onze deel is het 
die dinsdagen een 
drukte van belang. De dames zijn dan aan het quilten en hebben 
het de hele dag druk om al de vragen te beantwoorden die de 
fietsers stellen. Voor de heren was er echter weinig te doen en te 
kijken. Vooral in de acht weken zomervakantie is dat bijzonder 
jammer. 
Vakantietijd is een tijd van rust voor 
de meeste mensen. Zo niet voor 
een aantal vrijwilligers. Een ervan, 
de heer Joh. Lagerweij, was juist 
erg actief in die periode. De hele 
zomer, elke dinsdag opnieuw, was 
hij bij ons present. "Waarom?", zult 
u vragen. Wel, de vereniging Oud 
Scherpenzeel kan nog altijd meer 
aandacht gebruiken. En dat was het 
hoofddoel: Public Relations voor de 
vereniging. Dat daar veel werk voor 
komt kijl<en, zult u wel kunnen 
begrijpen. En natuurlijk ook veel 
energie. 

PR voor Oud-Scherpenzeel 
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Eerst moest er een kraam opgebouwd worden. Daarna ingericht 
met allerlei bodemscherven en ook nog wat andere voorwerpen. 
En toen alles was ingericht, de bezoekers te woord staan. Op 
sommige dagen waren er dat wel 200. Vermoeiend, maar reuze 
gezellig! 

Johan Lagerwij staat bezoekers te woord. 

Je moest er wel eens wat voor over hebben want niet altijd kon je 
op tijd naar huis voor het eten. Maar alles is goed gekomen. 
Soms hadden de mannen ook heel veel schik. Het was dan net 
een stel kwajongens. Zoals op die morgen dat de carbidlamp 
uitgeprobeerd moest worden. Samen met Gert van de Peut 
voorzichtig onder de hooiberg. Aan alle kanten brandde het 
lampje, doch helaas niet boven op het pitje. Snel weer met een 
rood hoofd achter de kraam want, er waren mensen die wat 
wilden weten. 
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Soms ook werd er een rondleiding door de boerderij gegeven. Al 
met al was het een ontzettend leuke zomer. Zeker voor herhaling 
vatbaar. De voorbereidingen voor het volgende fietsseizoen zijn 
dan ook al weer in volle gang. 
Oud Scherpenzeel: houd uw vrijwilligers in ere! Die willen zelfs in 
de vakantie nog heel veel werk voor uw vereniging doen. 

Fuico en Catharina Ploeg 

DE KRUIJSWIJK JANSEN PRIJS 
Het jaar 2001 is over de hele wereld uitgeroepen tot het jaar van 
de vrijwilliger. Vanuit het Gelders Oudheidkundig Contact is een 
prijs ingesteld voor het bevorderen van de geschiedbeoefening 
en voor het behoud, de studie en de kennisoverdracht van het 
cultureel erfgoed in Gelderland. Door musea, monumenten
organisatie, archieven en historische verenigingen zijn 33 
personen voorgedragen voor Gelders Erfgoed Vrijwilliger van het 
jaar 2001. Uit deze 33 personen zijn er 4 genomineerd, 
waaronder ons bestuurslid Johan Lagerweij. 
Tijdens de Contactdag 2001 voor de Gelders erfgoedsector, 
zaterdag 17 november j. l . , werd de winnaar bekend gemaakt. De 
heer J.J.W. Esmeijer, gedeputeerde voor o.a. Zorg, Welzijn en 
Cultuur, reikte de prijs aan de winnaar uit. De heer Herman 
Schepers uit Eibergen mocht de Kruijswijk Jansen Prijs in 
ontvangst nemen en werd zo gekozen tot de Gelders Erfgoed 
Vrijwilliger van het jaar 2001. De andere drie genomineerden 
kregen een prachtig boeket bloemen. 

Johan, van harte gefeliciteerd dat je één van de vier 
genomineerden bent geworden. De waardering van de jury voor 
je inzet voor de historie van Scherpenzeel straalt ook een beetje 
af op ons als vereniging. 
De prijs is genoemd naar Evert Jan Kruijswijk Jansen (1814-
1990). Hij nam als vrijwilliger het initiatief voor de oprichting van 
een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van 
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historische verenigingen, musea en oudheidkamers in 
Gelderland. Naast oprichter was hij ook de eerste directeur van 
het Gelders Oudheidkundig Contact (GOC). Mede door hem is 
het huidige GOC een professionele en door de provincie 
Gelderland gesubsidieerde instelling. 

OVEREEM BV VERDWIJNT UIT DORPSBEELD 
Dinsdagavond 30 oktober waren leden van Oud-Scherpenzeel te gast bij 
Overeem bv. Bedrijfsleider Jan Roelofsen leidde deze avond en gaf een 
helder beeld van de historie en de groei van het bedrijf. Op verzoek van 
bestuur en redactie heeft Jan één en ander nog eens op papier gezet voor 
onze lezers. We geven graag Jan Roelofsen het woord: 

Mijn naam is Jan Roelofsen, een geboren en getogen 
Barnevelder. Nadat ik in 1976 trouwde met Ineke, de jongste 
dochter uit het gezin Wagensveld, voormalig aannemer van de 
Stationsweg, ben ik in Scherpenzeel komen wonen. Al geruime 
tijd ben ik lid van de vereniging Oud-Scherpenzeel. 
In 1974 ben ik door Evert van de Werk, de technisch directeur 
van Overeem aan het Oosteinde, aangenomen als bedrijfsbureau 
medewerker. Uit het feit dat ik hier nog steeds werk, nu als 
bedrijfsleider, kunt u concluderen dat ik het er naar mijn zin heb. 
Toen de voorzitter van Oud-Scherpenzeel, Henk van 
Woudenberg, tijdens het bezoek aan EBM Techniek vroeg of ik 
zoiets ook bij Overeem zou willen regelen, heb ik hier met plezier 
"ja" op gezegd. Overeem zou begin 2002 aan de beurt zijn. Het 
simpele feit dat we dan geen Scherpenzeels, maar een Edes 
bedrijf zijn, heeft het bestuur doen besluiten het bezoek op 30 
oktober 2001 te laten plaatsvinden. 

Voordat ik iets over Overeem vertel, wil ik zeggen dat ik 
ontzettend genoten heb van de voorbereiding van deze avond. 
En nog meer van de avond zelf! Wat zijn die Oud-
Scherpenzelers, U dus, een enthousiaste en geïnteresseerde 
mensen! Ook mijn collega's die de rondleiding door de fabriek 
verzorgden waren hier van onder de indruk en hebben stuk voor 
stuk van deze avond genoten! 
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Over de historie van Overeem B.V. is weinig op schrift gesteld. 
Gelukkig bestaan er wel enkele fotoalbums waar leuke plaatjes in 
te vinden zijn. Ook heb Ik fijne gesprekken mogen hebben met 
nazaten van de oprichter Jan Overeem en met oud-medewerker 
Frank Wagensveld. Van hen heb Ik foto's en Overeem-
produkten gekregen, waardoor de geschiedenis enigszins vorm 
kon krijgen. 
Bij voorbaat wil Ik duidelijk stellen dat het verhaal niet compleet 
is. De redactie van dit blad stelt reacties van lezers, die mogelijk 
aanvullingen kunnen geven, erg op prijs. 

OVEREEM b.v. 
De locaties 
Het begon allemaal, aan het begin van de vorige eeuw, aan de 
Dorpsstraat. Om precies te zijn: op de plaats waar nu Kelderman 
optiek en de Wereldwinkel zijn gevestigd. Het precieze jaar weet 
ik niet, maar in elk geval vóór 1917, want In dat jaar moet de foto 
van de voorpagina van dit blad zijn gemaakt. 
Jan Overeem begon hier een smederij. Het zal een dorpssmid 
geweest zijn, die hoefijzers, karrenwielhoepels en 
kachelonderdelen maakte. In 1921 is het bedrijf geregistreerd bij 
de Kamer van Koophandel en dat jaar hebben we ook, ten 
onrechte bleek op de Oud-Scherpenzeel avond, als ons 
geboortejaar aangehouden. Waarschijnlijk Is Overeem toen, 
samen met zijn zoons, gestart met het In serie produceren van 
artikelen en heeft zich om die reden laten registreren. We houden 
het dus maar op 1921. 

In de smederij en een lange schuur achter het pand werd gestart 
met het maken en lakken van kettingkastbeugels. Na de oorlog, 
toen de mobiliteit weer op gang kwam en er vraag kwam naar 
goedkope vervoermiddelen (fietsen) werd uitgekeken naar een 
grotere ruimte. Het terrein van Blanken Ploeg aan het Oosteinde 
kwam in aanmerking. 
Het oude pand werd overgenomen door smidsknecht Bart 
Weerd, de man rechts op de foto op de voorpagina. 
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Op deze foto van de fam. Overeem staan v.l.n.r. dochter Lies, 
moeder Johanna, dochter Willemijntje, de vijf zoons Krijn, Wim, 
Gerrit, Jan en Kees. Achter de jongens staat links vader Jan en 
rechts Bart Weerd. 
Na Barts dood heeft zoon Ad de smederij voortgezet. In 1956 is 
Ad met de noorderzon vertrokken. 
De gebroeders Wim en Bep Geefshuizen wilden in Scherpenzeel 
een smederij beginnen. Moeizaam konden ze het met weduwe 
Weerd eens worden over de huurprijs, maar dat verhaal moet 
maar worden uitgediept als Oud-Scherpenzeel eens bij 
Geefshuizen op bezoek is geweest! 
In 1960 zijn de gebroeders Geefshuizen naar hun nieuwe 
smederij tegenover het oude gemeentehuis verhuisd. Van 1960 
tot 1966 heeft het ex Overeempand leeggestaan. Na de dood 
van mevrouw Weerd, dit zal in 1966 zijn geweest, hebben de 
kinderen Ad, Piet, Jan en Nellie het verkocht. Aannemer Jo 
Overeem werd de nieuwe eigenaar. Deze heeft het verbouwd en 
verhuurd aan muziekhandel Budding, die het later heeft 
overgenomen. De huidige eigenaar is dhr. Kelderman, die hier 
zijn optiekzaak heeft gevestigd. 
In 1946 zijn we dus gestart op de huidige locatie aan het 
Oosteinde. Hier stonden al een paar schuurtjes en 
kippenhokken, waarin geproduceerd kon worden. Helaas hadden 
de Overeems te weinig kapitaal om dit terrein te kopen. De 
familie Van Eyseren uit Maastricht, al in het bezit van De 
Maastrichtse Spijkerfabriek, schoot te hulp. Na eerst een 
Commanditaire Vennootschap te zijn geweest, werd Overeem nu 
een NV, met Van Eyseren als grootaandeelhouder. Jan 
Overeem, de zoon van de oprichter, werd de nieuwe directeur. 
Door de jaren heen is Overeem flink gegroeid, zodat er 
regelmatig een nieuwe hal werd bijgebouwd. Op dit moment 
zitten we weer veel te krap in onze jas. Een aantal jaren geleden 
is besloten uit te zien naar een nieuwe locatie op een 
industrieterrein, waar een nieuwe, efficiënte fabriek kan worden 
gebouwd. Een andere reden voor dit besluit is dat we door het 
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plan "De Maatjes" omgeven zijn door woonhuizen en het bedrijf 
steeds moeilijker bereikbaar wordt. Lange tijd zijn we met de 
gemeente in gesprek geweest over een kavel op Het Zwarte 
Land, maar dat is op niets uitgelopen. Aan het eind van dit jaar 
hopen we te verhuizen naar onze nieuwe fabriek op terrein "De 
Kievitsmeent" in Ede. Daarmee komt een einde aan een 
enerverende Scherpenzeelse periode. Op het huidige terrein 
zullen in de toekomst woonhuizen worden gebouwd. 

De producten 
Zoals reeds genoemd, waren de eerste massaproducten 
kettingkastbeugels. Hiertoe werd een metalen strip, die als een 
lang lint opgerold was, door middel van vormrollen tot een profiel 
gerold. Dit werd afgekort op de benodigde lengte. In een 
nabewerking werd dit profiel gebogen tot een kettingkastbeugel. 

In de lakkerij werden de kettingkastbeugels van een zwarte laklaag voorzien. 

Op soortgelijke wijze werd het losse achterstuk gemaakt. Onder 
persjes werden de montagebeugeltjes gestampt. Dan moesten 
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de delen nog worden gemonteerd. Dit gebeurde met een klink -
en een schroefmachine. Handmatig werden de beugels 
vervolgens gericht. In een lakkerij werden ze van een zwarte 
laklaag voorzien. En dan maar hopen dat een fietsenfabrikant er 
voldoende geld voor wilde geven. 
Ook Roelewiel en Kortes, beiden in Woudenberg, maakten deze 
zelfde beugels. De inkoper van de Eibergse fietsenfabriek was er 
erg handig in om de drie bedrijven tegen elkaar uit te spelen, 
zodat de voorraad onverkochte beugels flink op kon lopen. Met 
zijn bakfiets ging hij de drie bedrijven langs, die steeds een cent 
onder de vorige offerte gingen zitten. Hij laadde zijn bakfiets 
tenslotte vol bij het bedrijf waar hij het eerst was geweest; maar 
wel voor 3 cent minder dan toen hij er de eerste keer was. 
Naast de ketting-
kastbeugels werden 
ook leren en stoffen 
knopen gemaakt. Eerst 
werden kleine lapjes 
stof of leer geknipt, die 
vervolgens door 
thuiswerkers tot een Kettingkastbeugel met aantal knopen. 
knoop werden gevouwen. 
Als je hier handig in was, kon je er een aardig centje mee 
verdienen. In de 50-er jaren bloeide de bromfietsindustrie op. 
Overeem zag kans in deze markt te springen en kreeg orders 
voor sierlijsten. Deze moesten worden verchroomd, zodat 
Overeem een eigen verchromerij startte. In 1973 werd de 
verchromerij afgestoten om milieuredenen, maar ook omdat 
verchroomde lijsten werden vervangen door kunststoffen. Ook 
voor haarden en kachels, o.a. voor Pelgrim, Faber, DRU en Etna, 
werden in grote aantallen diverse sierlijsten gemaakt. 
We raakten steeds meer bedreven in het rolvormen en door ons 
daarop te specialiseren bereikten we twee doelen: ten eerste 
verbreding van de markt omdat gerolvormde profielen in zeer 
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De afdeling knopen: magazijn, productie en expeditie. 
V.l.n.r: Krijn Overeem, Arnold Alberts, -?- uit Renswoude, Cor Rootselaar, Ida van Doom, Riek de Vries, -?-



veel marktsegmenten worden toegepast en ten tweede 
opbouwen van knowhow. Daardoor zijn we tot de 
topleveranciers in deze branche gaan behoren. 
Je kunt het zo gek niet bedenken of wij leveren het gewenste 
profiel, o.a. voor scheidingswanden, magazijnstellingen, 
binnendeur-kozijnen, filterelementen, kantoorkasten, open daken 
voor auto's. De laatste paar jaar hebben we veel opdrachten 
gekregen voor de automobielmarkt - voor de Opel Safira, 
Renault Laguna, Ford Focus, maar ook voor Volvo, Seat, Skoda, 
Audi en Citroen leveren we profielen. 
Aardig om te constateren dat we gedurende onze hele 
geschiedenis de ontwikkeling van de mobiliteit hebben gevolgd. 
Eerst hoefijzers en wielhoepels, dan kettingkastbeugels voor 
fietsen, vervolgens bromfietssierlijsten en nu onderdelen voor 
auto's! Wat zal het in de toekomst zijn? 
Het roivormen 
Rolvormen is een methode om profielen koud te vormen door 
middel van een ononderbroken voortgang van bandmateriaal 
tussen een aantal boven- en onderrollen. De vormvoortgang 
wordt via de producttekening vastgelegd in een zogenaamde 
bloem. Dit gebeurt door het profiel te verdelen in rechte en 
gebogen stukken en deze als het ware in stappen uit te vouwen 
tot een vlakke band. 
Profielen worden gemaakt uit blank staal, al of niet verzinkt of 
gelakt; maar ook uit aluminium, roestvrij staal, messing of staal 
met een kunststoflaagje. 
De machine waarop het profiel wordt gemaakt heet een 
rolvormmachine. In lijn hiermee staat altijd een afrolhaspel, 
waarop het bandmateriaal wordt gehangen, en een 
afkortinstallatie om de profielen automatisch op de gewenste 
lengte af te knippen. Vaak staat er nog een excenterpers tussen 
om gaatjes in het band te ponsen en soms een richtmachine om 
spanning uit het band te halen. De afbeeldingen op de volgende 
pagina kunnen een en ander wellicht duidelijk maken. 
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De mensen 
Overeem is, denk ik, niet het meest tot de verbeelding sprekende 
bedrijf in Scherpenzeel. Veel minder dan aannemers, loodgieters, 
smeden en bakkers bijvoorbeeld, die veelal hun klanten in het 
dorp hebben en producten of diensten leveren waar men zich wat 
meer bij voor kan stellen. Misschien juist daarom wel extra 
interessant om eens te kijken wie er zoal hebben meegeholpen 
om Overeem te laten worden tot wat het nu is. 
Zoals gezegd was Jan Overeem, samen met zijn vrouw, Johanna 
van Burken, begin 20®*® eeuw gestart met een smederij. Zij 
hadden vijf zoons en twee dochters. Twee zoons. Krijn en Gert 
(Gart), zijn hun hele leven verbonden geweest aan het bedrijf. 
Krijn was de chef van de knopenmakerij en Gart van de 
kettingkastbeugels. Krijn is 54 geworden en Gart 64, hij is 
overleden in 1970. Ook Wim, een boekhouder, heeft een blauwe 
maandag bij Overeem gewerkt. Daarvóór werkte hij bij Kees 

Kantoor in 1946 v.l.n.r. Jan Overeem, Ep Veldhuizen, Peet Geijtenbeek. 
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Personeel bij de fabnek Zittend v I n r Riek de Bree, Riek de Vnes, Cor van Rootselaar, Woutje van Bruggen, 
Cor ter Burg, Hermien Valkenburg, Bets de Vnes, Ada Broekhuizen Staand v I n r Eef van Kampen(leunt tegen 
stoel), Gemt Overeem, -'>-, Manders, daarachter Evert Hoefakker, Kees van Deutekom, Geert Leeuwendrent, 
Jan van de Fliert, Otto Methorst met daarachter Wout van Kampen, nog een Wout van Kampen, -'-, daarachter 
Berend du Pree, Peter van Kampen, -■?-, David Plaisier, Piet van de Ham, Joop van de Haar, Teus van de Bnnk, 
Huig Rijlaarsdam, Krijn Overeem, Arnold Alberts, Jan Overeem en Ep Veldhuizen 



Valkenburg Teuszn. aan de Stationsweg en later bij Berendsen 
aan de Willaerlaan en ook nog bij Gerrit van de Mheen - later 
Blackhawk. Schoonzoon Arnold Alberts, de man van dochter 
Elizabeth (Lies), heeft enige tijd als Manusje van Alles bij de 
firma gewerkt. 
Pas toen Overeem naar het Oosteinde verhuisd was, is zoon 
Jan in het bedrijf gekomen. Hij was toen 39 jaar en werd 
directeur. Dit is hij gebleven tot 1961, toen werd hij 
vertegenwoordiger bij Montan-staal in Den Haag. 
Hierna volgde de periode van Evert van der Werk. In 1956 als 
technische man aangetreden en in 1965 tot technisch directeur 
benoemd. Hij was de inspirerende kracht om nieuwe markten 
aan te boren. Door aan veel beurzen deel te nemen, kreeg 
Overeem internationale bekendheid. In 1984 werd Van der Werk 
door een Arabier naar Saudiarabië gelokt om daar een 
rolvormbedrijf op te zetten. 
Hij werd opgevolgd door Frank van Eyseren, de zoon van de 
eigenaar die eind 70-er jaren plotseling was overleden. In 1988 
besloot de familie Van Eyseren het bedrijf te verkopen aan 
Aalberts Holding. Frank bleef directeur, maar werd al snel 
opgevolgd door Paul Versluis. In 1993 werd onze huidige 
directeur. Berry Suringh, aangesteld. Hij was al directeur van 
onze dochteronderneming Leco Products in Veenendaal. 

Met het gevaar iemand te kort te doen, wil ik een paar mensen 
noemen die veel invloed hebben gehad of nog hebben op de 
groei van Overeem. 
Constructeur Dick Langenbach die bij Hunter Douglas, de 
luxaflexfabrikant, vandaan kwam, heeft veel kennis op 
rolvormgebied meegebracht. Ook heeft hij systeem gebracht in 
het gereedschapbeheer en het registreren van de 
instelgegevens. Zijn opvolger, Biek van Galen, heeft dat verder 
uitgewerkt. Biek is ook de man van de sociale aangelegenheden, 
zoals personeelsvereniging, bedrijfsfeestjes, sinterklaasfeesten. 
Daarnaast begeleidt Biek alle nieuwbouwactiviteiten, en dat zijn 
er wat geweest door de jaren heen! 
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Personeel Overeem met echtgenoten op reis. Zittend v.l.n.r: Arend van Ginkel, Evert van de Werk, Hennie 
Veldhuizen, -?-, -?-, Jan Bovenkamp, Dirk Hartog met daarachter Peter van Ooyen, Bertus van Wijk, Wout 
Gijsbertsen, Job Diepenveen, Jan Gijsbertsen, Hennie Bos, Genie van Voorst, ... Vink. Staand v.l.n.r: -?-, 
Berend du Pree, -?-, Willem van de Heuvel, Joop van de Haar, Frank Wagensveld, -?-, Kees Elands, Van 
Amerongen, -?-, vrouw van Wout van Kampen, Alie van Wijk, Puk van de Werk, Martha van de Haar, -?-, -?-, 
Woutje Wagensveld-van Bruggen, Jannie Wagensveld, Adrie van der Vorst, Wil Elands-Kolkman, -?-, Corhe van 
Ooyen, Alie van de Heuvel-van Raay, Rietje Veer-Wagensveld, -?- uit Ederveen, Jan Diepenveen, Wout van 
Kampen. 
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Bijblijven is belangrijk 1967 - een cursus elektronica samen met personeel van EBM 
V In r Evert van de Werk, Henk Nagel, Bertus van Wijk, Frans Arrabal Sanchez, Jan Davelaar, verscholen 
Frank Wagensveld, Wim van de Heuvel De overigen zijn EBM-medewerkers, met duidelijk zichtbaar helemaal 
achtenn Hame van Gemert 



Aris Bouw, al 37 jaar bij Overeem, is de man van de technische 
dienst. De gereedschapmakerij, waar draaibanken, 
freesmachines en slijpmachines staan, vallen onder zijn beheer; 
maar ook de bedrijfsmechanisatie, die zorgt dat met 
elektronische en pneumatische besturing de producten 
automatisch worden geponst en afgekort. Door zijn initiatieven 
hebben we de modernste en beste machines in huis. René 
Laseur heeft de kwaliteitsdienst opgezet tot het 
goedfunctionerende en productieondersteunende apparaat dat 
het nu is. 
Miro Ivec is de productieleider en heeft zeer veel praktische 
rolvormkennis, die hij omzet in efficiënt instellen van de machines 
en optimaal produceren van de door de klant gewenste artikelen. 
De huidige directeur. Berry Suringh, weet dat investeringen nodig 
zijn om aan kop te blijven lopen. Door respect voor de ideeën van 
zijn medewerkers stimuleert hij de creatie hiervan. 
Zomaar een greep uit vele mensen, elk met zijn of haar 
specifieke gaven, die zich door de jaren heen hebben ingezet om 
Overeem te laten worden tot wat het nu is. 

Jan Roelofsen 

JAN OVEREEM, DE OPRICHTER VAN OVEREEM BV 
Jan is geboren 27-2-1867 te Scherpenzeel en aldaar overleden 
05-07-1939, zoon van Willem Overeem, smid, geboren ca. 1826 
te Leersum, overleden en begraven te Scherpenzeel 18-01-1885, 
grafnr. 166 en Elisabeth van Burken(van Bulleken) geboren ca. 
1831 te Doorn en overleden en begraven te Scherpenzeel 07-02-
1900graf nr. 213. 
Vraag: Was Willem Overeem al zelfstandig ondernemer als smid 
bij de geboorte van zoon Jan in 1867? 
Jan, smid, trouwt 08-03-1900 te Doorn met Johanna van Burken, 
geboren 22-04-1869 te Doorn, overleden te Scherpenzeel 30-09-
1931, dochter van Krijn van Burken, broodbakker te Doorn en 
Gerritje van der Lee. De kinderen van Jan en Johanna zijn allen 
geboren, getrouwd en begraven in Scherpenzeel. 
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1. Elisabeth, geboren 18-02-1901, overleden 06-08-1976, 
trouwt 09-04-1931 Arnoldus Cornells Alberts, geboren 11-10-
1885, overleden 07-05-1964. 

2. Krijn, fabrikant, geboren 28-03-1902, overleden 29-01-1957, 
trouwt 25-06-1936 Elizabeth van Burken, geboren 04-01-
1901, overleden 21-06-2000. 

3. Willemijntje, geboren 14-01-1904, overleden 08-11-1983, 
trouwt 14-09-1939 Casper Ederveen, geboren 06-01-1897, 
overleden 05-04-1968. 

4. Gerrit, fabrikant, geboren 02-08-1905, overleden 31-03-1970. 
Hij trouwt 1. 24-05-1934 met Maria van Daatselaar, overleden 
01-05-1935 en trouwt 2. 23-10-1937 Hendrika Cornelia van 
Rootselaar, geboren 28-12-1916, overleden 14-10-1997. 

5. Willem, fabrikant, geboren 08-10-1906, overleden 27-11-
1983, trouwt 18-02-1938 Geertruida Veldhuizen, geboren 23-
03-1908, overleden 01-02-1990. 

6. Jan, handelsreiziger, geboren 13-12-1907, overleden 15-12-
1971, trouwt 28-08-1930 Gijsbertha J. ten Broek, geboren 25-
09-1906, overleden 24-12-1986. 

Gezinsfoto fam. Overeem. 
Zittend v.l.n.r: Willemijntje (Zus), Elisabetli, vader Jan, moeder Johanna, 
Bep ten Broel<. Staand vJ.n.r.: Gerrit, Krijn, Kees, Willem, Jan. 
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MEIDAGEN 1940 
Ons gewaardeerde verenigingslid, de heer Stotijn uit Elsloo (L), liet een half 
jaar geleden een oproep plaatsen in het militaire seniorenblad "Checkpoint 
Charlie". Daarin vroeg hij of iemand zich nog kon herinneren dat tijdens de 
vijfdaagse mei-oorlog van 1940 Duitse militairen op 13 mei bij de Duitse keizer 
in ballingschap in Doorn op bezoek waren. Het gezin Stotijn was in de 
meidagen van 1940 zelfstandig naar Doorn gevlucht. Dus niet met de rest van 
het dorp naar Winkel en Wieringenwaard. Het voorval kwam weer bij de heer 
Stotijn naar boven na de tv-documentaire over de Duitse Keizer. 
Uit de reacties die op de oproep binnenkwamen is op te maken dat de heer 
Stotijn zich zeer waarschijnlijk in de tijd heeft vergist. Dat bezoek vond volgens 
iemand plaats na de capitulatie en het betrof ongewapende Duitse militairen 
van elders, bovendien van lage rang. 

Een aardige reactie ontving de heer Stotijn van de 88-jarige heer Kaal uit 
Zaandam. De inhoud van deze reactie wil de redactie de lezers van dit blad 
niet onthouden. 

Zaandam 18-8-01 
Geachte Heer, 
Bij deze reageer il< op uw verzoelc op "Huize Doorn" in 
Checl<point Charlie nr. 5, biz. 37. 
Aangezien het Duitse leger op 10 mei binnenviel en op 13 mei 
nog voor de Grebbe lag, geloof ik niet dat daar op 't balkon van 
"Huize Doorn" op 13 mei Duitse soldaten zijn geweest. Ik geloof 
eerder dat er sprake was van geïnfiltreerde SS-spionnen in 
burger, gesteund door NSB'ers van de Mussertbende, de zgn. 
5*̂® colonne, waar wij in de mobilisatie al zo veel last van 
ondervonden. 
Op 13 mei rond 13 uur kwam bij ons in de sector Scherpenzeel 
tijdens de strijd het bericht binnen dat de Duitsers de Berg 
doorbraken. Tegelijkertijd nam tot onze verwondering en 
opluchting het Duitse offensief sterk af. Ongeveer om 14.00 uur 
kwam van generaal Harberts, die zijn hoofdbureau in Doorn had, 
de order dat het hele Grebbeleger van Rhenen tot Bunschoten 
om 20 uur moest inpakken en voor 21.00 uur op mars moest zijn 
naar Utrecht; geruisloos en zonder verlichting. Voor zonsopgang 
op 14 mei moesten de forten van de oude Hollandse Waterlinie 
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bezet zijn om de strijd daar voort te zetten. Het ging over drie 
wegen: 1. Leersum- Zeist; 2. Woudenberg - Zeist; 3. Amersfoort 
- Huis ter Heide. 
Wij met onze Compagnie Pantser Afweergeschut, bestaande uit 
6 antitanl<l<anonnen, gekoppeld aan autotrekkers, moesten de 
aftocht op strategische uitvalswegen dekken tot 2 uur 's nachts. 
Maar de Duitsers hielden zich stil. Om 5 uur in de morgen van de 
^4^^ mei werd ik met een kanon op de autoweg Utrecht - Zeist 
gezet bij het KNMI in de Bilt, gericht op de bocht in de weg naar 
Zeist. Anderhalf uur lang zat ik achter het kanon door het vizier te 
turen, maar geen Duitser meldde zich. 
Om 14 uur werd ik vanuit fort "Vechten" voor een verkenning 
naar Wijk bij Duurstede gezonden via het dorpje Langbroek. 
Maar 1 a 2 km voor dat plaatsje zag ik een 8-tal soldaten 
schreeuwend en armzwaaiend in een bloeiende boomgaard bij 
een verlaten huis. Via een bruggetje over de wegsloot kwam ik bij 
hen en hoorde dat zij vuurcontact hadden op 400 a 500 m met 
Duitse voorposten en ik niet verder kon. Ik wist genoeg en wilde 
snel naar Utrecht terug om de staf te waarschuwen. Maar ik was 
nog niet over het bruggetje of de kogels vlogen op en in het asfalt 
van het wegdek en daarmee was mijn ontsnapping onmogelijk. 
Later probeerde ik het nogmaals, echter vergeefs. Ik denk dat ze 
ook mijn motor hoorden starten. 
Het schieten over en weer werd steeds vinniger. Af en toe 
ratelden brokken dakpan omlaag. Bijna 2 uur duurde deze 
benarde situatie. Omstreeks half 6 naderde een auto uit de 
richting Utrecht met een witte vlag voorop. Het was een overste, 
hij liet de auto stoppen en riep ons toe stil te blijven. Na 20 
minuten kwam hij terug, stapte uit en vertelde dat ons leger al 
twee uur geleden was gecapituleerd na een bombardement op 
Rotterdam. En dat wij hier te maken hadden met het 374 '̂̂  SS-
regiment. Zij durfden niet dichterbij te komen, niet wetend hoe 
sterk wij waren. Ja, 8 man!! 
Zij zeiden raar opgekeken te hebben dat in de vroegte een heel 
leger zomaar verdwenen was uit de Grebbe. Een spookregiment. 
"En jij", zei de overste tegen mij, "maak dat je wegkomt, anders 
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gappen ze je motor, je zult je groep vinden in de 
Kromhoutkazerne in Utrecht". 

Achteraf spijt het me dat ik op die 13"̂ ^ mei uw verhaal niet 
kende. Ik zou gewoon mijn route verlegd hebben over Doorn om 
"Huize Doorn" met onze pantsergranaten aan flarden te schieten. 

Ik hoop u een beetje met dit summiere berichtje van dienst te zijn 
geweest. 

Met groeten, 
dpi. sold. Jb. Kaal, oud motorordonnans Comp. P.A.G., 

Staf 21 Rl 4̂ *̂  Legerkorps,drager van 't Mobilisatie Oorlogskruis. 

NIEUWE AANWINSTEN 
Ontvangen van: 
Mevr. Van Eist - Methorst: 

De heer D. van Setten: 

De heer G. Jansen: 

Mevr. G. Rotte-van Eist: 
Mevr. G. Riet-Segerius: 

De heer 
R.C. van Adama van Scheltema: 

Koopacte van een pand aan de 
Krommehoek. 
3 foto's in lijst van 
kerkelijke verenigingen. 
Een munitiekist uit de 2^ Wereld 
Oorlog, gevonden bij de Linie. 

Een vleesmolen, compleet. 
-12 jaargangen verenigingsblad 

"Oud Scherpenzeel". 
- Een oude wandelkaart uit 

1920. 
- Een Gids Scherpenzeel 1935. 
- Een jubileumboekje 60 jaar 

Jongeling Vereniging Prediker 
12:1a (1881-1941). 

- Een plattegrond restauratie 
Huize Scherpenzeel en 
Koetshuis. 

Een koppelriem van een Gele 
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De heer J. van Eist: 
De heer J. van Engelenburg: 

De heer G. Meerveld: 

fam. Mijnheer: 

de heer A. van de Berg: 

de heer P. van Kampen: 

Rijder. Deze koppelriem is 
gedragen door Adriaan van den 
Broecke (1888-1942), tijdens de 
mobilisatie gelegerd te Scher-
penzeel. De tweede oorlogsdag 
moest hij met 20 andere man
schappen en twee kanonnen via 
Wijk bij Duurstede naar de andere 
kant van de Nederrijn. Adriaan van 
den Broecke was de grootvader 
van juf Cobi van de 
Holevoetschool en de Dorpsbeuk. 

Dissel (steel niet origineel). 
Hoefijzer van een Bels. Dit 
hoefijzer is nog gemaakt in de 
smederij van Van Setten. 
- Nep-ei voor een broedse kip. 
- Kniptang. Deze tang werd 

gebruikt door de voetbalver. 
"Scherpenzeel" om in het 
toegangskaartje een gaatje te 
knippen. 

Twee pakjes edelstijfsel. 
Filmcamera super 8, een projector 
voor super 8, een geluidsmonitor 
enz. 

Een bijbeltje uit 1797. Gotische 
druk. Nieuwe Testament met 
Psalmen. De tekst van de 
onberijmde psalmen staat naast de 
berijmde psalmen. De omslag is 
van leer in empire stijl. Dit bijbeltje 
is o.a. gebruikt door Jannigje van 
Viegen, geboren 28 oktober 1873. 
Zij is de grootmoeder van dhr. Van 
Kampen. 
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DOCUMENTATIECENTRUM 
De dames De Wijs-Koning en Koning-van Dalen zijn al enige tijd 
bezig met het verzorgen van een index op de Burgerlijke Stand 
van Scherpenzeel 1811 t /m 1950. De geboorten zijn klaar en u 
kunt nu in één oogopslag zien, of er familieleden in Scherpenzeel 
zijn geboren. Via het aktenummer en datum kunt u de kopieën 
van de originelen opzoeken. Zo heeft mevr. Koning-van Dalen 
ook de indexen verzorgd van Stoutenburg, Leusden, Renswoude 
en Woudenberg. Van Renswoude hebben wij de Burgerlijke 
Stand ook op fiches. De fiches van de Burgerlijke Stand 
Woudenberg zijn in bestelling. 
In ons centrum kunt u nu goed uit de voeten om naar uw 
voorouders te speuren, ondanks de vele verhuizingen heen en 
weer, vooral tussen Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude. 

TENTOONSTELLING "VAN SCHOENENDOOS NAAR 
DIGITAAL ARCHIEF" 
Enige tijd geleden ontvingen wij van de Rabobank een financiële 
bijdrage om hard- en software aan te kopen om ons fotoarchief te 
kunnen digitaliseren. In de hal van de Rabobank te 
Scherpenzeel kunt u van 24 december 2001 tot en met 13 
februari 2002 de tentoonstelling "van schoenendoos naar digitaal 
archief' bezoeken. Deze tentoonstelling wordt ingericht door 
onze vereniging. 
Op deze tentoonstelling laten wij u dan de verschillende 
opbergsystemen door de tijd zien afgewisseld met foto's uit onze 
collectie. 
De Rabobank is geopend op maandag van 11.00 tot 16.00 uur, 
dinsdag t /m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en op vrijdag tot 
20.00 uur. 
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De kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 
zaterdag 16 februari 2002 

bij één van de redactieleden te zijn ingeleverd. 

X X X X X 

Ondergetekende, dhr/ mevr.: 

Straat en huisnummer: 

Postcode + woonplaats: 

geeft zich op als lid van de Vereniging "Oud-Scherpenzeel" tegen 
een contributie van € 10,- per jaar. 

Handtekening: 
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X^ K^ K^ K^ K^ V=̂  \t^ %^ K^ K^^ V»^ V»̂  K^ V^ V«- V»^ 

Dorpsstraat rond 1952, ter hoogte van souvenirswinkeltje 
(Foto afkomstig van Ger Hazeleger-Valkenburg) 

Bestuur en redactie wensen u 
fijne feestdagen en een 

voorspoedig 2002. 
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We zijn net zo 
thuis in 
de buurt 
alsu 
De Rabobank is een bank met een idee Het 
idee datje samen sterk bent De Rabobank 
heeft als geeno ander 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 m het bedrijfs 
leven verenigingen en 
scholen We we"en wat 
er leeft ook als het niet 
om bankzaken goat Kort 
om we zijn een bank die 
net zo thuis is in de buurt als u 

Rabobank 

Maarn Renswoude Scherpenzeel Woudenberg 


