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Omslag:
Foto uit 1929 met vlnr Koningin-Moeder Emma, Prinses Juliana, Prins Hendrik en
Koningin Wilhelmina.
Op de achtergrond de huidige koningin, Koningin Beatrix, die op 30 april a.s.
afstand doet van de troon.
(zie ook het artikel 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden, pag. 8 e.v.)
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Na zes jaar heb ik afscheid genomen als voorzitter van de
vereniging. Het zijn voor mij heel fijne jaren geweest, waar op ik met
genoegen terugkijk. Hoogtepunten waren voor mij o.a. de uitbreiding van
het documentatie-centrum in het Koetshuis en de groei van het aantal
leden, meer dan 800, waaruit duidelijk blijkt, dat de belangstelling voor de
geschiedenis van ons dorp groot is en de Vereniging Oud-Scherpenzeel in
een behoefte voorziet. Ik heb de contacten met de overige bestuursleden,
de redacteur Henk Schuurman, de webmaster Martin Wigtman, alle
vrijwilligers en de leden als zeer prettig en waardevol ervaren. Graag wil ik
u allen bedanken voor de goede samenwerking en de goede sfeer binnen
de vereniging.
Heel blij ben ik, dat Wim van den Berg de functie van voorzitter heeft
overgenomen. Ik ben ervan overtuigd, dat hij de belangen van de
vereniging goed zal behartigen. Ik hoop, dat we samen nog lang plezier
mogen beleven aan onze bruisende vereniging.
Wim Schimmel.
Onze vereniging heeft een bewogen periode achter
de rug. Na een slopende ziekte is ons gewaardeerde
bestuurslid Jaap Smit in februari overleden. Elders in
dit blad vindt u een ‘In Memoriam’.
Tijdens de ledenvergadering van 5 maart jl. heeft voorzitter Wim
Schimmel afscheid genomen van het bestuur. Wim heeft de afgelopen zes
jaar de scepter gezwaaid binnen Oud-Scherpenzeel. Als geboren en
getogen Scherpenzeler heeft de vereniging dankbaar gebruik gemaakt van
het uitgebreide netwerk dat Wim heeft opgebouwd. Hij kent zoveel
mensen dat hij altijd wel iemand wist te vinden die in voorkomende
gevallen een vriendendienst wilde verrichten. Wim was een voorzitter die
een goede verstandhouding met alle geledingen binnen en buiten de
vereniging bijzonder belangrijk vond, zodat in een harmonieuze sfeer kon
worden samengewerkt. Namens alle leden wil ik Wim op deze plaats
nogmaals bedanken voor al het werk dat hij voor Oud-Scherpenzeel heeft
gedaan. We hopen in de toekomst nog veel plezier aan hem te beleven als
vrijwilliger binnen onze vereniging.
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Op de jaarvergadering hebben we Henk van der Hoeff als nieuw lid binnen
het bestuur mogen verwelkomen. Zowel bestuurlijk als op andere
terreinen binnen het Scherpenzeelse verenigingsleven heeft Henk zijn
sporen ruimschoots verdiend. We zijn dan ook verheugd dat we van zijn
kennis en kunde gebruik mogen maken de komende jaren en wensen
Henk een fijne tijd toe binnen ons bestuur.
Dat het goed gaat met onze vereniging viel op de ledenvergadering op te
maken uit de verslagen van de secretaris, de penningmeester en de
kascommissie. In de tijd dat ons koningshuis volop in de belangstelling
staat, was de boeiende presentatie van de heer Jan van Altenburg,
directeur van Paleis Soestdijk, een schot in de roos. Ook de Open Dag op 9
maart sloot hierbij naadloos aan, want in het Koetshuis stond toen ’200
jaar Koninkrijk’ centraal. Een fraaie expositie in het kader van dit thema
blijft tot de volgende Open Dag op 18 mei op dinsdagavonden te
bezichtigen. U bent van harte welkom.
De jaarlijkse excursie staat dit jaar gepland op zaterdag 25 mei. Meer
informatie hierover vindt u elders in dit blad.
De laatste activiteit die voor de zomer op het programma staat is de
jaarlijkse wandeling. U herinnert zich vast nog wel de interessante
wandelingen over gedeeltes van Landgoed Scherpenzeel, waarbij we
locaties bezochten die normaal niet toegankelijk zijn voor publiek. De
exacte datum en de route die we zullen wandelen is op dit moment nog
niet bekend. We zullen u hierover in de media en op
www.oudscherpenzeel.nl informeren.
Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit blad en ik hoop u op een of
meerdere van de komende activiteiten te mogen ontmoeten.
Wim van den Berg, voorzitter.

IN MEMORIAM DRS. ING. JACOB SMIT
“Wel verwacht, maar toch nog onverwacht. (…) ”
staat op de kaart, die wij hebben ontvangen na het
overlijden van ons bestuurslid Jaap Smit op 31
januari 2013. Hij is geruime tijd ziek geweest, bleef
echter positief en geloofde in zijn herstel. Helaas
heeft hij zijn strijd moeten opgeven.
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Op 6 februari jl. is Jaap op begraafplaats Lambalgen begraven. Sinds 15
februari 2005 was Jaap bestuurslid van onze vereniging. Wij gedenken
hem als een aimabel persoon, die heel veel voor de Vereniging OudScherpenzeel heeft betekend. Zo was hij betrokken bij het maken van een
programma van eisen bij de uitbreiding van onze ruimten in het Koetshuis.
Zijn technisch inzicht en zijn nauwkeurigheid kwamen de vereniging goed
van pas. Voorts ging zijn belangstelling uit naar heemkundige zaken in
Scherpenzeel. Hij was gids bij de Stichting Grebbelinie in ’t Vizier en
contactpersoon tussen voornoemde stichting en onze vereniging. Ook
heeft hij zich ingezet voor het schaapskooiproject: het benoemen en
omschrijven van de schaapskooien binnen de gemeente Scherpenzeel.
Jaap was onze contactpersoon
met de Monumentencommissie in
Scherpenzeel, waarvan hij de
laatste jaren tevens voorzitter
was. Hij was medeadviseur van de
Boerderijen Stichting Utrecht
(BSU) voor de verkiezing van de
boerderij van het jaar. Daarnaast
was hij actief in talrijke zaken
binnen de vereniging.
De Vereniging Oud-Scherpenzeel is hem zeer dankbaar voor al dit werk dat
hij met grote inzet verrichtte. Wij zullen hem missen en wensen zijn
vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte.
Wim Schimmel, voorzitter.

JAARREKENING 2012
Het jaar 2012 is afgesloten met een positief resultaat van € 296.
Het volledige verslag staat op onze website www.oudscherpenzeel.nl .
U vindt daar onder het kopje Financieel verslag alle overzichten die bij de
jaarrekening 2012 en de begroting 2013 horen.
De jaarrekening is in de bestuursvergadering van 8 februari en de
ledenvergadering van 5 maart goedgekeurd.
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KOSTEN(in EURO’s) PER LID
AFDELING
401: Huisvesting
410: Bestuur
420: Doc.Centrum
430: Automatisering
440: Verenigingsblad
450: Excursie
Totaal kosten

BEGR.2012
5,42
3,43
0,84
0,71
5,51
2,58 +
18,49

BEGR.2013
5,50
2,78
0,80
0,75
5,38
2,50 +
17,71

450: Bijdrage excursiekosten 2,30
Div. opbrengsten
1,74 Netto kosten per lid
14,73

2,58
1,74 14,17

2,50
0,87 14,34

Lidmaatschap
Resultaat per lid

15,00
0,37

15,00
0,83

15,00
0,66

797

775

800

Aantal leden

WERK.2012
6,09
2,79
0,99
0,65
5,89
2,36 +
18,77

We willen dit jaar ernaar streven dat zoveel
automatische incasso:
totaal aantal leden per eind 2012:
hiervan betaling via autom. incasso:
betaling via factuur:

mogelijk leden betalen via
797 (100%);
435 ( 55%);
362 ( 45%).

Ik heb berekend dat de extra kosten voor het maken van een factuur
€ 1,00 zijn. Van de leden die een factuur willen, betaalt 75% binnen de
gevraagde betaaltermijn, maar 25% moet ik helaas een herinneringsfactuur sturen!
Dit jaar zijn er 362 facturen gemaakt. We hadden de kosten (€ 362,-)
kunnen besparen, indien iedereen via een automatische incasso betaald
zou hebben!
Daarom vindt u in dit boekje een machtigingsvel voor automatische
betaling van de contributie. Ik verzoek u vriendelijk om dit in te vullen en
naar mij terug te zenden.
Hopelijk krijg ik veel formulieren terug, zodat we kosten voor de
vereniging besparen.
Mijn bedoeling is denk ik duidelijk, ik hoop dat u wilt meewerken. Alvast
hartelijk bedankt hiervoor.
Henk Beulenkamp, penningmeester.
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JAARLIJKSE EXCURSIE OP ZATERDAG 25 MEI
Zoals u van ons gewend bent, organiseren we elk jaar een dagexcursie.
Tijdens dit “dagje uit” bieden we u enkele interessante geschiedkundige
onderwerpen aan in combinatie met gezelligheid en lekker eten.
Afgelopen jaren gingen we met een bus. Omdat vooral de kosten daarvan
zo hoog worden, hebben we dit jaar gekozen voor een nieuwe opzet.
We hebben een bestemming in de buurt gekozen, zodat we er met auto’s
naar toe kunnen gaan en de deelnameprijs lager is. We rijden met elkaar
mee en aan de chauffeurs wordt de benzine door ons vergoed.
We gaan naar Amerongen. Zo dichtbij, maar zo interessant. Ook al komt u
er wel eens, u zult tijdens deze dag heel veel informatie krijgen, zodat u er
een volgende keer met andere ogen naar gaat kijken. En dat is nu juist
onze bedoeling.
De datum is zaterdag 25 mei, de zaterdag na Pinksteren.
Het programma start om half 11 met heerlijk koffie met gebak. Daarna
neemt een gids ons mee voor een dorpswandeling. Hij vertelt over de
monumentale gebouwen, maar zal ons ook amuseren met bijzondere
anekdotes over de bewoners ervan.
Dan volgt weer een goedverzorgde lunch in de Stallerij.
’s Middags gaan we naar het kasteel. Ook daar zal een gids ons alles
vertellen over de geschiedenis en de bewoners. En we hebben dan een
primeur: Het kasteel is weer geheel ingericht zoals het oorspronkelijk is
geweest. De hele winter is eraan gewerkt en per 1 april zal het klaar zijn.
Bovendien wordt er een tentoonstelling ingericht over de “Vrede van
Utrecht”, 300 jaar geleden. In 1713, besloot deze vrede de Spaanse
Successieoorlog; de eerste vrede die door middel van diplomatie tot stand
is gekomen.
En dan is er natuurlijk de kasteeltuin. Absoluut een bezoek waard.
De kosten bedragen € 25,-- p.p. als u in het bezit bent van een
museumjaarkaart. Heeft u die niet dan komt er 10 euro entree voor het
kasteel bij.
We hopen dat uw interesse is gewekt voor deze bestemming en dat u met
ons op stap wilt gaan. Bij een minimum aantal deelnemers van 20 gaat de
excursie door.
U kunt zich aanmelden bij Cobi Schuur, tel 033-2588677.
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200 JAAR KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
Piet Valkenburg
2013 is geschiedkundig gezien een bijzonder jaar. Nederland bestaat dit
jaar namenlijk precies 200 jaar als Koninkrijk. Dat lijkt eigenlijk niet zo lang,
ons Oranjehuis is toch al veel langer in beeld als de ‘’heersers’’ over ons
land? Dat klopt, maar in de vorm van monarchie kunnen we ons land dus
eigenlijk ‘’jong’’ noemen.

De voorgeschiedenis
Het huidige Nederland was in de vroege middeleeuwen opgedeeld in tal
van kleine graafschappen en hertogdommen. Na de Bourgondische
periode (1384 -1482) kwamen de Nederlandse Gewesten door het
huwelijk van Maria van Bourgondië met Maximiliaan van Oostenrijk in
Habsburgse handen. Hun kleinzoon, keizer Karel V, breidde het
grondgebied uit tot de zgn. Zeventien Provinciën. Onder Filips II vond de
afscheiding plaats van de Noordelijke Nederlanden en deze werden in
1581 de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In 1579 werd de
eerste Grondwet opgesteld: de Unie van Utrecht. In de Zuidelijke
Nederlanden regeerden Spaanse en later Oostenrijkse vorsten over een
lappendeken van gewesten, die centraal gezag afwezen.
Het Huis van Oranje-Nassau kwam voort uit het Huis Nassau, een familie
uit Duitsland. Stamvader van het Huis Nassau was Walram van Laurenburg
(ca. 1146-1198), de eerste graaf van Nassau. Feitelijk begon het Huis van
Oranje-Nassau in 1544, toen Willem I, graaf van Nassau-Dillenburg (15331584), beter bekend als Willem van Oranje, het Zuid-Franse vorstendom
Orange erfde van zijn Bredase neef René van Chalon, graaf van Nassau en
prins van Chalon-Oranje. Hij was de zoon van Willems oom Hendrik III van
Nassau-Breda. Bij het vorstendom hoorde ook de titel Prins van Oranje en
de lijfspreuk van Chalon, Je maintiendrai Chalon.
In die tijd was de positie van Oranje-Nassau lang niet sterk genoeg om al
als monarchen te worden betiteld en zij waren dan ook bekend als
"dienaar van de Staten". Pas in 1750 werd Willem IV van Oranje-Nassau
uitgeroepen tot erfstadhouder. Zijn opvolger, zijn zoon Willem V, vluchtte
in 1795, toen de legers van Napoleon ons land bezetten, naar Engeland.
Kort daarvoor, in april 1787, logeerden de Prinsen Frederik en Willem,
zonen van Prins Willem V, op Huize Scherpenzeel. In die tijd was het Huis
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verhuurd aan baron van Haaren. Hij werd een ‘’groot vriend der
Oranjevorsten’’ genoemd. Het was een politiek onrustige tijd, de tijd van
de woelingen tussen patriotten en prinsgezinden. De Heer van Haaren
maakte dus een duidelijk politiek statement door de prinsen op Huize
Scherpenzeel te laten logeren. Een aantal Scherpenzeelse dorpelingen was
zodanig blij dat zij ‘’uit vreugde en ter eere der jonge Prinsen’’ de
dorpsomroeper dwongen de komst van de prinsen aan te kondigen. Ook
drong men de kerktoren binnen en plaatste een vlag met oranje vaandel
op de toren. Aangezien dit alles zonder toestemming geschiedde, moest
naderhand een aantal dorpelingen voor het gerecht verschijnen; o.a.: C.
de Jong, Cornelis van Overeem, Jacob van Essen, Aalbert ten Broek, Dirk
Teesseling, C. ter Burg, e.a.

Het Koninkrijk Holland
Feitelijk ontstond de monarchie in ons land al in 1806 tijdens de Franse
overheersing. Op 24 mei 1806 werd door de Franse minister van
Buitenlandse Zaken, Talleyrand, besloten om in in Nederland een erfelijke
monarchie in te voeren: het Koninkrijk Holland. De eerste constitutionele
koning werd Napoleons jongere broer Lodewijk Napoleon. Deze eerste
koning in Nederland had het eigenlijk best goed voor met Nederland en
werd daarom zelfs populair, wat zeer tegen de zin van Keizer Napoleon
was, die de koning prompt afzette. In 1810 werd het jonge Koninkrijk
Nederland ingelijfd bij Frankrijk als onderdeel van het Eerste Franse
Keizerrijk. De Zuidelijke Nederlanden waren al in 1795 door Frankrijk
ingelijfd.

Het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden
In de winter van 1812-1813 leed Napoleon een forse nederlaag tijdens zijn
Russische Veldtocht, waarop de geallieerde mogendheden een
gezamenlijke aanval op de Franse troepen beraamden. Tegelijkertijd wilde
men een stevige monarchie, gevormd door de Noordelijke en de Zuidelijke
Nederlanden, als buffer tegen het opdringerige Frankrijk. Vanuit een plan
van de Britse minister Castlereagh werd Willem Frederik, zoon van Willem
V, door de Britten voorzien van de titel “Soeverein Vorst der
Nederlanden”. Willem Frederik, geboren op 24 augustus 1772 te Den
Haag, was de derde zoon van stadhouder Willem V en prinses Wilhelmina
van Pruisen. Hij zou zich later Willem I gaan noemen, prins van Oranje, en
leidde de opstand tegen de Fransen. Behalve met Britse en Nederlandse
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troepen werd deze opstand uitgevochten door Franse gevangenen, die in
allerijl de Nederlandse nationaliteit hadden verkregen.
Op 30 november 1813 zette Willem Frederik na achttien jaar weer voet op
Nederlandse bodem. In Londen was hij per brief uitgenodigd, om als
"soeverein vorst" de regering op zich te nemen. De brief was afkomstig
van het Driemanschap van 1813, de Haagse
notabelen Gijsbert Karel van Hogendorp, Frans
Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold
van Limburg Stirum. Willem aanvaardde hun
uitnodiging en het Engelse fregat The Warrior
bracht hem naar de kust van Scheveningen. Met
een boerenwagen werd hij vervolgens naar het
strand gereden.
Postzegel uit 1963 t.g.v. 150 jaar Koninkrijk.

Op 2 december 1813 aanvaardde
Willem de titel soeverein vorst en
de stichting van een nieuw
koninkrijk werd in het Verdrag van
Chaumont op 9 maart 1814 door de
grote mogendheden vastgelegd. In
1815
werd
het
hertogdom
Luxemburg gepromoveerd tot
groothertogdom en Willem I erkend
als de groothertog. De kersverse
Nederlandse
monarchie
werd
binnen Europa formeel erkend en
Koning Willem I stelde de belangen
van zijn familie veilig door het
instellen van het principe van
'erfelijk koningschap'.
Proclamatie van F.A. van der Duyn van Maasdam en G.K. van Hogendorp.

In november 1821 mocht Johannes Bastiaan van Naamen, Heer van
Scherpenzeel, op audiëntie bij koning Willem I. Bij die gelegenheid
verzocht de Koning hem, om de bevolking van Scherpenzeel zijn dank over
te brengen voor de getoonde aanhankelijkheid aan het Oranjehuis tijdens
het bezoek van Willem in 1787.
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De eerste roerige jaren
Al snel werd een nieuwe grondwet opgesteld waarbij het Zuiden mede
onder druk van Groot-Brittannië werd verplicht samen te gaan met het
Noorden. Koning Willem I investeerde veel in het Zuiden van zijn land in
infrastructuur en industrie. Dit had echter (mede) tot gevolg dat zijn eigen
inkomsten enorm werden vergroot, terwijl de arbeidersklasse
verpauperde. Het vermogen van de koning werd in 1840 geschat op 200
miljoen gulden, terwijl een derde van de bevolking van Amsterdam leefde
van de kerkelijke en burgerlijke armenzorg. De altijd al latent aanwezige
onvrede in de Zuidelijke Nederlanden werd nog eens extra gevoed toen in
Vlaanderen het Nederlands als de officiële taal werd ingevoerd, dit tot
ongenoegen van de in sterke mate verfranste burgerij. Op 25 augustus
1830 brak in Brussel de Belgische Revolte uit, die onder sterke militaire
steun van Frankrijk uitmondde in een onafhankelijk koninkrijk België.
Koning Willem I stuurde in 1831 weliswaar een leger naar België om
Brussel te heroveren, maar deze Tiendaagse
Veldtocht werd een fiasco, omdat de Franse
koning troepen stuurde om de ondertussen
ingezworen koning Leopold te helpen.
De afscheiding van België vereiste een
grondwetswijziging, waarbij de strafrechtelijke verantwoording voor de ministers
werd ingevoerd en de macht van de Koning
werd ingeperkt. Hierop deed Willem I op 7
oktober 1840 afstand van de troon. Hij
overleed op 71-jarige leeftijd op 12
december 1843 te Berlijn.
Koning Willem I in 1843,
kort voor zijn overlijden.

De verdere opvolging
Koning Willem I was in 1791 getrouwd met zijn volle nicht, Wilhelmina van
Pruisen. Uit dit huwelijk zouden 4 kinderen geboren worden. Willem I
werd opgevolgd door zijn oudste zoon, Willem II, geboren in Den Haag op
6 december 1792. Zijn jeugd bracht Willem II door aan het hof van de
koning van Pruisen waar hij een militaire opleiding kreeg en in Spanje
diende onder Wellington in het Engelse leger. Willem II nam als Engels
generaal deel aan de Slag bij Waterloo, waaruit hij gewond aan zijn
schouder terugkwam, in de ogen van sommigen als de “held van Quatre11

Bras”. Willem II trad in februari 1816 in het huwelijk met Anna Paulowna,
dochter van Paul I van Rusland. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen
geboren.
Willem II (foto) leefde vanaf 1816 in onmin
met zijn vader. Enerzijds door de
homoseksuele relaties die Willem II
onderhield,
anderzijds
doordat
hij
kandidaat was bij de Franse revolutionairen, de zogenoemde rattachisten. Op
7 oktober 1840 besteeg Willem II de troon
en hij zou vooral bekend worden om zijn
bouwkundige ideeën. Hij had een zwakke
gezondheid en overleed op 17 maart 1849
in Tilburg. Eén opmerkelijke actie van
Willem II wil ik hier wel vermelden. Toen in
1848 de koning het grondwettelijk recht
verloor om de leden van de Eerste Kamer te
benoemen, schonk Koning Willem II een groot portret van zichzelf aan de
Eerste Kamer met de woorden:"Opdat ik toch altijd bij u ben". Dit portret
hangt nog steeds in de vergaderzaal van de Eerste Kamer der StatenGeneraal aan het Binnenhof in Den Haag.
De oudste zoon van Willem II was Willem Alexander Paul Frederik
Lodewijk, geboren in Brussel op 19 februari 1817. Ook deze latere Willem
III zou met een volle nicht trouwen: op 18 juni 1839 met Sophie van
Württemberg. Het was een buitengewoon slecht huwelijk, veroorzaakt
door Willems nauwelijks verholen buitenechtelijke affaires en seksuele
uitspattingen, die de New York Times ertoe brachten hem "de meest
losbandige figuur van onze tijd" te noemen. Er zouden weliswaar drie
zoons uit het huwelijk voortkomen, maar feitelijk leefde het koningspaar
gescheiden van tafel en bed. Nadat Sophie van Württemberg in 1877
overleed, trouwde de toen 61-jarige Willem III op 7 januari 1879 met de
21-jarige Emma van Waldeck-Pyrmont. Uit dit tweede huwelijk kwam nog
een kind voort: Wilhelmina Helena Pauline Maria. Door het vroege
overlijden van alle drie de zoons uit Willems eerste huwelijk bleef
Wilhelmina over als troonopvolgster.
Op 11 maart 1855 bezocht Willem III onze omgeving ten tijde van de grote
watersnoodramp. De koning reed met de trein vanaf Utrecht naar
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Veenendaal-De Klomp en voer vervolgens met een aak naar de Oude Kerk
op de Markt in Veenendaal, om daar de naar de kerk gevluchte bewoners
toe te spreken.
Koning Willem III(foto) was een bijzonder
mens en op latere leeftijd werd hij zelfs
ronduit onuitstaanbaar en omschreven als
driftig, egoïstisch en zelfs boosaardig,
alhoewel hij soms ook onverwacht
vriendelijk en royaal uit de hoek kon
komen. De eigen hofcommissie maakte
geregeld bezwaar tegen de onredelijke en
kleingeestige straffen die de vorst te pas en
te onpas uitdeelde. Lord Clarendon, de
Britse minister van Buitenlandse Zaken,
legde vast dat de koning op een receptie
niets anders deed dan "op iedereen die hij
sprak te vitten en te mopperen", maar hij
vervolgt met de vaststelling "dat niemand zich daar iets van aantrok". De
consequenties van de koninklijke woede-aanvallen waren ernstiger, al
werd het koninklijke bevel om de burgemeester van de residentie te
arresteren en daarna te fusilleren door al zijn ondergeschikten genegeerd.
Willem III overleed op 23 november 1890 en werd opgevolgd door zijn
enige dochter, de tienjarige prinses Wilhelmina, waarbij moeder Emma
tot regentes werd benoemd. Een direct gevolg
was dat het Groothertogdom Luxemburg
overging naar een andere linie van het Huis
Nassau, omdat volgens huisrecht alleen
mannelijke afstammelingen erfgerechtigd
waren.
Koningin-regentes Emma van WaldeckPyrmont(foto), afstammend via zelfs twee
lijnen van het Huis Oranje-Nassau, was
opgegroeid in het Duitse Schloss Arolsen. Zij
zou tot aan Wilhelmina's achttiende verjaardag
de regeringstaken waarnemen en hield zich
nauwgezet aan de regels van het
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constitutionele koningschap. Haar regels waren duidelijk en strak. Zo
diende de jeugd van de nieuwe koningin Wilhelmina op haar zestiende
voorbij te zijn, om daarna in twee jaar tijd "klaargestoomd" te worden
voor haar taak als koningin. Emma overleed op 20 maart 1934 op 75-jarige
leeftijd aan de gevolgen van een longontsteking. Emma was opvallend
populair onder de Nederlandse bevolking. Hiervan getuigen ook de vele
monumenten en beelden die ter ere van haar werden opgericht.
Wilhelmina (foto) werd op 31 augustus 1880 in
Den Haag geboren en op 18-jarige leeftijd op 6
september 1898 ingehuldigd als Koningin in de
Nieuwe Kerk in Amsterdam. Al snel werd er een
passende echtgenoot voor Wilhelmina gezocht
en dan met name in de Duitse landen. Aldus
sprak de Duitse Keizer: "Nur einen deutschen
Prinzen soll sie bekommen". Door bemiddeling
van
Koningin-moeder
Emma
trouwde
Wilhelmina op 7 februari 1901 met Hendrik,
zoon van groothertog Frederik Frans II van
Mecklenburg-Schwerin.
De jonge Koningin werd in 1902 ernstig ziek, de gevreesde tyfus. In de
daaropvolgende jaren kreeg zij een viertal miskramen te verwerken en in
1908 een ernstig verkeersongeval, waarbij prins Hendrik met zijn auto
tegen een Haagse tram botste. Uiteindelijk werd op 30 april 1909 een kind
geboren, Juliana.
De belangrijkste rol die Koningin
Wilhelmina heeft gespeeld, was
tijdens de Tweede Wereldoorlog,
toen zij leiding gaf aan de
Nederlandse regering in ballingschap in Londen. Zij sprak het volk
toe via de uitzendingen van
‘’Radio Oranje’’ en nam hierbij
geen blad voor de mond. Adolf
Hitler noemde zij de “aartsvijand
van de mensheid” en ze betuigde
haar afkeuring tegen de Jodenvervolging in Nederland op een moment dat
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deze vervolging door velen nog ontkend werd. Gedurende de laatste jaren
van bezetting groeiden zij en de kleur oranje uit tot symbool van
bevrijding.
Na de bevrijding woonde Wilhelmina van september 1945 tot april 1946
tijdelijk in een gewoon burgerhuis aan de Nieuwe Parklaan in Den Haag.
Verder bracht zij persoonlijke bezoeken door het hele land, soms op de
fiets. Na een ambtsperiode van bijna 58 jaar deed Wilhelmina in 1948
troonsafstand ten gunste van haar dochter Juliana. Wilhelmina stierf op
82-jarige leeftijd op 28 november 1962.
Koningin Juliana (foto) werd op 30 april
1909 geboren als Juliana Louise Emma
Marie Wilhelmina. Op 7 januari 1937
trouwde Juliana met Bernhard van LippeBiesterfeld. Het paar vestigde zich in paleis
Soestdijk. Juliana was opgevoed in een
beschermde en eigenlijk kleinburgerlijke
omgeving, maar prins Bernhard zorgde
ervoor, dat zij de wereld buiten het minder
mondaine en enigszins stijve, achtergebleven Nederland leerde kennen. Juliana
en Bernhard kregen vier dochters: Beatrix,
Irene, Margriet en Maria Christina.
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef Juliana met haar dochters
Beatrix en Irene in Canada. Prinses Margriet werd geboren in een
ziekenhuis te Ottawa. Bernhard was maar weinig aanwezig: hij stond
koningin Wilhelmina in Londen terzijde en ontpopte zich tot adjudant, die
zich voor de strijdkrachten inzette, al mocht hij zich van zijn
schoonmoeder niet in gevaar brengen.
Na de bevrijding werd Juliana in 1948 gekroond tot Koningin. Tijdens haar
regering kreeg de monarchie de bijnaam "fietsende monarchie". Juliana's
losse stijl verkleinde de afstand tussen koningshuis en volk. Toen in
februari 1953 de grote watersnood in Zeeland plaatsvond was Juliana snel
ter plaatse, geschoeid met kaplaarzen, om de getroffen bevolking te
troosten en moed in te spreken. Later zou deze alom zeer gewaardeerde
actie als kenmerkend voor haar persoon en de invulling van haar
koningschap worden betiteld. Juliana had in de 32 jaar dat zij koningin was
te maken met maar liefst tien premiers, maar ook met een groot aantal
crises, zoals de Greet Hofmans-affaire,
de buitenechtelijke affaires van Prins
Bernhard en het huwelijk van dochter
Irene met de omstreden Carlos Hugo
van Bourbon-Parma.
Op 30 april 1980 trad Juliana af ten
gunste van haar dochter Beatrix.
Juliana overleed op 94-jarige leeftijd
op 20 maart 2004.
Koningin Beatrix werd geboren
op 31 januari 1938 (op foto
hiernaast net twee dagen oud) op
paleis Soestdijk als Beatrix
Wilhelmina Armgard. De eerste
jaren van haar leven leefde zij in
Canada.
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Op 1 mei 1965 werd Beatrix bij Drakensteyn
hand in hand gefotografeerd met Claus von
Amsberg, waardoor grote
commotie
ontstond, toen bleek dat deze Claus von
Amsberg een Duitser was en lid was geweest
van de Hitlerjugend (zoals trouwens veel
Duits jongetje in die oorlogjaren).
In 1966 trouwden Beatrix en Claus in
Amsterdam. De koninklijke rijtoer met de
Gouden Koets werd ontsierd, toen als protest
tegen het huwelijk een rookbom tot
ontploffing werd gebracht. Uit het huwelijk
werden 3 zoons geboren: Willem-Alexander,
Johan Friso en Constantijn. Het gezin woonde
op kasteel Drakensteyn.
Op 28 augustus 1979 brachten prinses Beatrix en prins Claus een bezoek
aan Scherpenzeel, in het jaar dat het 750-jarig bestaan van Scherpenzeel
werd gevierd. Prinses Beatrix opende het toen volledig gerestaureerde
Koetshuis van Huize Scherpenzeel.
Op 30 april 1980 werd Beatrix geïnstalleerd als koningin. In die tijd was er
sprake van grote maatschappelijke onrust en een zeer actieve
kraakbeweging greep de kroningsdag aan als actiedag onder het motto
"geen woning, geen kroning". De feestelijke inhuldiging van Beatrix werd
daarom overschaduwd door het kroningsoproer, wat leidde tot ware
veldslagen in de Amsterdamse binnenstad tussen krakers en de Mobiele
Eenheid. Eén van haar eerste publieke optredens als koningin was het
bezoek aan gewonde ME'ers in het ziekenhuis.
Koningin Beatrix neemt veel ruimte om haar
eigen mening te ventileren en een eigen
invulling te geven aan het koningschap en is
actief beeldhouwster. Helaas heeft zij veel te
maken gehad met een langdurige ziekte van
haar echtgenoot prins Claus. Deze overleed op
6 oktober 2002 in Amsterdam. Ook werd haar
koningschap overschaduwd door een drietal
affaires: de Zorreguieta-affaire, de Margarita-affaire en Mabelgate
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De oudste zoon van Koningin Beatrix, kroonprins Willem-Alexander, is
geboren op 27 april 1967 met de namen Willem-Alexander Claus George
Ferdinand.
Bedankkaartje t.g.v. de geboorte van prins
Willem-Alexander. (Deze was gericht aan de
voorzitter van de Oranjever. Scherpenzeel.)

Hij groeide op in Baarn en
studeerde
daarna
geschiedenis aan de
Rijksuniversiteit Leiden.
In zijn studententijd
kreeg hij de bijnaam
"Prins Pils" wegens het
enthousiasme waarmee
hij zich in het studentenleven stortte.
Prins Willem-Alexander
bleek een sportieve prins, zo schaatste hij de Elfstedentocht en liep de
marathon van New York. De prins werd lid van het Internationaal
Olympisch Comité.
Op 2 februari 2002 trouwde prins WillemAlexander in Amsterdam met de Argentijnse
Máxima Zorreguieta, dochter van Jorge
Zorreguieta. Dit gaf grote politieke beroering,
aangezien vader Jorge minister van Landbouw
was ten tijde van de militaire dictatuur onder
generaal Jorge Videla. Hierdoor woonde vader
Zorreguieta de huwelijkssluiting niet bij. WillemAlexander en Máxima hebben drie kinderen:
Catharina-Amalia, Alexia en Ariane.
Op 30 april a.s. zal Kroonprins Willem-Alexander zijn 75-jarige moeder
opvolgen en onder de naam Koning Willem-Alexander ons land gaan
regeren.
Bronnen: www.wikipedia.org;
www. koninklijkhuis.nl;
Archief Oranjevereniging Scherpenzeel.
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JACHTOPZIENER DIRK ARPINK

(DEEL 2)

Werkzaam in Scherpenzeel
Piet Valkenburg
In 2011 kreeg de vereniging via Bart de Groot uit Huizen
het document ‘’Levensgeschiedenis van Th.Arpink” in
handen. Dit door de jachtopziener Dirk Arpink zelf
geschreven levensverhaal zal in aantal afleveringen
verteld worden in ons verenigingsblad.
In de eerste aflevering (dec. 2012) kon u lezen hoe de Gooise Dirk Arpink
in Scherpenzeel terechtkwam. Deze tweede aflevering gaat over zijn
periode als jachtopziener in Scherpenzeel.
Dirk Arpink vervolgt zijn verhaal :
”Het beheer van het landgoed Scherpenzeel was in handen van een
rentmeester, die weer twee boswachters onder hem had staan die het
werk met behulp van enige arbeiders uitvoerden. Een pracht van een
jachtveld was het. Er was veel werk te doen en daarom hadden de
jachtheren, die de jacht gepacht hadden, voor mijn hulp een tweede
jachtopzichter aangenomen. Hij was weduwnaar en woonde bij ons in het
Jagershuis, dat ik inmiddels betrokken had.
Omdat er zeer veel wild was, kwamen de stropers van heinde en ver
opdagen om te proberen hun slag te slaan. 's Nachts bij lichte maan zetten
ze honderden wildstrikken uit. Ook met stormweer kwamen ze met
kunstlicht en geweer. Velen hebben we kunnen verbaliseren, te veel om
bij iedereen stil te blijven staan.
Ook het vangen van schadelijk gedierte bracht veel werk met zich mee.
Om een voorbeeld te noemen, er werden door ons per jaar 200
verwilderde katten, 70 bunzings en veel andere soorten gevangen. Elke
drie maanden werd ons de premie daarvoor uitbetaald, hetgeen dan een
mooi bedrag was.
Dat de stropers zich goed op de hoogte hielden van het doen en laten van
de jachtopzichters, bewijst het volgende. In de gemeente Renswoude
vierde de burgemeester zijn 25-jarig ambtsjubileum. Al de politiemannen
in de omtrek waren uitgenodigd, alsmede de jachtopzichters. Mijn collega,
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die veel van dergelijke feesten hield, wilde er naartoe, maar ik zei toen:
"We gaan vannacht het veld in", want ik had het vermoeden dat een
bepaalde stroper, die moeilijk te vangen was, er deze avond op uit zou
trekken. Ik had goed geraden, want even later hoorden wij al schieten. Wij
hadden het geluk hem te grijpen en zijn geweer in beslag te nemen.
Ansichtkaart van De Koepel, het
Jagershuis, waar de fam. Arpink
woonde

Een jachtopzichter moet ook
met de boeren en arbeiders op
goede voet staan. Dat bewijst
alweer het navolgende. Een
landarbeider kwam op het
Jagershuis vertellen dat twee
jagers, die een klein perceel gepacht hadden naast ons terrein, een ree
hadden geschoten op andermans grond. Ze hadden die ree toen in een
droge sloot gelegd. We gingen onmiddellijk naar de aangeduide plaats en
vonden daar die ree in die sloot toegedekt met bladeren. Toen het donker
werd, zagen we twee mannen in de richting van de ree komen. Ze pakten
de ree in een deken; we lieten ze een
eindje gaan en riepen hen toen aan. Ze
schrokken geweldig. We namen de ree en
de deken in beslag en zegden hun de
wacht aan.
Toen deze zaak voor het gerecht kwam
moest ik verschijnen en ook die
boerenarbeider. Oh, wat kon dat boertje
mooi getuigen. Hij vertelde dat hij twee
reeën had zien lopen. Toen kwamen er
twee jagers, de kleinste jager schoot een
ree. Die andere ree, zei hij, bleef een
eindje verder staan, net of hij zeggen
wilde “vriendje waar blijf je”. Nu, die
jagers kregen een zware boete, temeer
nog omdat ze eerst de feiten ontkenden.
Vier van de kinderen van Dirk Arpink bij het Jagershuis.
Vlnr - boven: Theo en Thea, onder: Gerda en Ada.
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In 1936 werd ons een zoon geboren, die met het doopsel de naam van
Theodorus ontving. Het was een blijde gebeurtenis. De buren kwamen
met veel geschenken en lekkernijen. Ook onze bakker kwam met een
grote taart, waarop gespoten stond: "Voor de kleine boswachter".
De inwoners van het dorp waren nu veel vriendelijker geworden. Ze zagen
nu wel in dat de R.K. net dezelfde mensen waren. Als ik hen in het dorp
passeerde riepen ze al in de verte: '`Goedendag jager". Omdat ik de leiding
had, werd ik ‘de jager’ genoemd. Met slecht weer konden we meerijden in
hun auto naar de kerk.
Verder kwam ik in het verenigingsleven, ik werd benoemd tot ondercommandant van de burgerwacht, commissaris van de ijsvereniging en
van de zwemvereniging en leider van de politiehondenafdeling. Ikzelf ging
vaak ter kerke in verschillende dorpen, omdat de stropers altijd uitkeken
als ik ter kerke ging. Toch hadden ze mij eenmaal zien gaan en hun slag
geslagen. De volgende zondag ging ik met mijn goede pak aan ter kerke,
maar ik ging er na een tijdje weer uit en begaf mij naar het gedeelte, waar
ik de stropers verwachtte en ja, ze waren er. Het waren bekenden van mij
uit Laren. Ze waren verbaasd, want ze dachten dat ik in de kerk was.
Op grote drijfjachten was het hard werken. Ik had dan de gehele leiding:
de drijvers instructie geven en de jagers op hun post brengen. De gasten
die uitgenodigd waren, kregen altijd de beste posten. Na afloop van elke
drift het geschoten wild noteren, toezien dat het netjes behandeld werd
en opgehangen aan rekken die op een wagen gezet waren.
In het najaar van 1936 kwamen er vele klachten binnen van de
landbouwers. Hun akkers waren kaal gevreten door de konijnen. De
jachtpachters moesten schadevergoeding betalen. De rentmeester schold
me de huid vol, want de nieuwe aanplanting, die hij had laten aanleggen,
was door de konijnen vernield. Ik kwam nu tussen twee vuren te staan. De
jachtheren, die mijn loon betaalden, wilden de konijnen houden. Nu, toen
greep de regering in. Ik kreeg opdracht de konijnen op te ruimen.
Ik kreeg er een helper bij. Hij was een gewezen jachtopzichter, die door
drankmisbruik ontslagen was. Hij was goed thuis in het jachtbedrijf. Zijn
werk was om 's-morgens de vallen en klemmen na te lopen. De overige
tijd moest hij mij bijstaan met het opruimen van de konijnen, zoals de
fretten in de holen zetten om de konijnen eruit te jagen. Het gebeurt vaak
dat die fretten een konijn in de grond doodbijten en dan gaan ze er bij
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slapen. Hij moest dan zo'n fret eruit graven. Zijn loon was 2½ gulden per
dag. Als het drie uur in de middag was, wilde hij al ophouden, want zei hij
dan, na die tijd is het niet goed jagen meer. Maar hij kreeg dorst naar de
Herberg. Elke avond na betaling ging hij onmiddellijk naar de herberg.
Mogelijk was dit de ‘blauwe’ Hars Vink. Hij woonde in de Neie Buurt in
Renswoude, PV.

Het gebeurde eens dat we een eikenwal aan het uitfreteren waren. Ik
stond aan de ene kant en de helper aan de andere zijde. Na hem er vooraf
op gewezen te hebben zich niet van die plaats te verwijderen, duurde het
een poosje voordat de konijnen sprongen. Toen het eerste konijn eruit
sprong, liet ik het eerst enige meters gaan. Toen ik dat konijn schoot,
hoorde ik een grote vloek aan de andere kant van de wal. Laat nu mijn
helper toch van zijn plaats gelopen zijn. Hij kreeg een hagelkorrel in zijn
neus en bloedde als een varken. Daar het vriezend weer was, bevroor dat
bloed aan zijn gezicht. Ik zei hem om het af te gaan wassen, maar nee
hoor, hij deed het niet. Na afloop ging hij zoals gewoonlijk de herberg in.
De klanten daar vroegen hem wat er gebeurd was. Wel zei hij, de jager
heeft mij geschoten. Na een jaar moest ik hem wegens wangedrag
ontslaan. Dat jaar had ik over de drieduizend konijnen geschoten. In de
zomertijd werden ze verkocht voor 25 ct per stuk, in de winter 50 ct. In die
tijd was de prijs van jachtpatronen 40 gulden per duizend.
De
tweede
grote
wereldoorlog brak uit.
Ik werd opgeroepen om
de Rijksveldwacht bij te
staan. Ik moest de
landbouwers
aanzeggen dat ze de
paarden
moesten
inleveren voor het
leger, dat inmiddels
was opgeroepen.
Gemobiliseerde militairen
met het gezin Arpink bij De Koepel. Middenin, met hoed: Dirk Arpink. Staand 3e
van links: zijn vrouw Christine. Staand 4e van rechts is de oudste dochter Christien.
Vooraan de dochters Thea, Ada en Gerda en zoon Theo op de step.
De militairen en de andere personen zijn onbekend.
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Moeder Christina met twee onbekende Nederlandse
militaren.

De inwoners moesten de auto’s inleveren en
een dag lang heb ik toen het verkeer moeten
regelen. Daar ons dorp in de verdedigingslinie
lag, werden er vele soldaten ingekwartierd,
openbare gebouwen werden in beslag
genomen, tankwallen en loopgraven worden
er gegraven.
Men kan zich indenken dat dit alles het
jachtveld niet ten goede kwam. Daarbij kwam
nog dat er onder die soldaten vele wildstropers
waren, vooral die uit de omgeving van Noord-Brabant en Limburg
kwamen. Ze waren in de verbeelding dat ze het volste recht hadden om te
jagen. Ik vroeg toen om een onderhoud met hun Commandant, die mij het
volste recht tot bekeuren gaf. Vele van de landverdedigers heb ik dan ook
voor de Krijgsraad moeten brengen.
Voorjaar 1940 vielen de Duitsers ons landje binnen. Daar ons dorp in de
omgeving van de vuurlinie lag, moesten we evacueren en werden we in
spoorwegwagons geladen. In Alkmaar werden we in autobussen naar
Bassingerhorn gebracht. Daar werden we ondergebracht in de Hervormde
kerk, waar een dominee een stichtelijke toespraak hield. Toen in
vrachtauto's naar het dorpje Kolhorn en daar werden we ondergebracht
bij burgers. De familie ging toen uit elkaar. Onze oudste dochters werden
bij die burgers direct aan het werk gezet. Na een slapeloze nacht was dat
niet plezierig. Ik werd dadelijk bij de politie ingelijfd en maakte toen kennis
met de daar gestationeerde rijksveldwachter. Hij wees mij een onbewoonbaar verklaarde woning aan en ik kreeg toestemming die te betrekken. Op
eerste Pinksterdag huurde ik een boerenwagen, laadde op bossen stro de
vrouw en de kinderen en we betrokken de woning. De rijksveldwachter
bezorgde ons een paar stoelen en de inwoners kwamen met het een en
ander aandragen wat nodig is in een huishouden. Een oud fornuis stond
nog in die woning.Ik moest ’s avonds veel dienst doen om toe te zien dat
de verduisteringswet gehandhaafd werd.
Ik werd benoemd als commandant der plaatselijke burgerwacht die de
openbare gebouwen moest bewaken, verder assistentie verlenen met het
arresteren van de NSB-ers, die als landverraders verdacht werden.
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Het eerste huisje rechts was de tijdelijke woning van het gezin Arpink.

Op een dag kreeg ik opdracht om een brug te bewaken en de Duitsers
tegen te houden, die in aantocht waren. Mijn enige wapen was een klein
kaliber revolver. Toen de Duitsers kwamen, gezeten op hun motoren, heb
ik mij maar gauw teruggetrokken, want daar was toch niets tegen te
beginnen.
De oorlog voor Holland was ten einde, de soldaten werden krijgsgevangen
genomen en wij kregen vergunning om terug te keren naar onze
woonplaatsen. Wij keerden dan op 10 mei terug in onze woning in
Scherpenzeel. Het was bij aankomst een droevig gezicht. Een derde van
het dorp was verwoest, een derde zwaar beschadigd en een derde was
nog in goede staat. In die dagen dat we weg waren is er vanuit Utrecht
door de Hollandse soldaten met artillerievuur op ons dorp geschoten
omdat de Duitsers er in waren. Ons huis was zwaar beschadigd, alle ruiten
waren er uit, alsmede de voordeur. Gaten in de muren en in de voorkamer
lag een laag vuil. Met schop en kruiwagen hebben we dat eruit geschept.
Op onze slaapkamer lag een plas bloed. Vermoedelijk heeft daar een
gewonde soldaat gelegen. Later vond ik hem dan ook naast ons huis
begraven. Ook dat was in de haast gedaan, want zijn hoofd stak nog boven
de grond uit. In zijn handen had hij een rozenkrans.
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Voordat we moesten vluchten, hadden we een schaap geslacht en dat in
de reserve gedaan, maar dat was verdwenen, alsmede andere
levensmiddelen. De Duitsers hadden mijn ondergoed ook meegenomen
en hun vuile, met luizen erin, laten liggen. Het was maar goed dat het
zomer was, want het duurde een lange tijd voordat het huis hersteld was.
Mijn jachthonden waren ook verdwenen. Alleen de politiehond was nog in
de kennel, die had blijkbaar geen honger geleden, want er lagen nog
broden in de kennel. Mijn geweren en de zeven fietsen waren verdwenen.
Later vonden we het jongensfietsje van Theo terug bij de buren. Hij was er
zo blij mee. Nadat we het huis hadden schoongemaakt, ging ik het
jachtveld in, om te zien hoe de toestand daar was. Dat viel nogal mee, wel
veel stukgeschoten bomen. Ik vond een graf van een Duitse soldaat. Nog
kan ik me de naam herinneren, die op het kruis stond: Der Schütze
Herman Schulte. Ook vond ik een groot graf met een kruis maar geen
naam erop, wel een hoefijzer. Bij het opgraven kwam er een paard te
voorschijn.
De Duitsers hadden inmiddels het kasteel in beslag genomen en
wachtposten stonden opgesteld bij de ingangen.
Voordat het jachtseizoen geopend werd, kwam de verordening dat er
door niemand meer gejaagd mocht worden. Alle geweren moesten
worden ingeleverd. Alleen de jachtopzichters hadden het recht een
geweer te houden en de NSB-ers, vrienden van de Duitsers. Dus ik kon
mijn werk weer vervullen, maar mijn revolver kreeg ik niet terug.
In het eerste jaar van de bezetting had ik weinig last van de Duitsers. Ze
eerbiedigden de Nederlandse wetten, maar het jagen zit de Duitsers in het
bloed. Op een avond zag ik twee Duitse soldaten een bietenveld bejagen.
Ze zagen mij komen en namen de vlucht en verdwenen in het bos. Daar ik
wist aan welke kant ze het bos uit moesten komen, ging ik daar heen. Ik
had goed geraden, ze liepen recht in mijn armen. Het geweer hadden ze
aan twee stukken in een zak gestopt. In die tijd kon ik nog behoorlijk Duits
praten, overgehouden van de tijd dat ik aan de grens woonde. Ik vroeg
hun dan of de Duitse soldaten wilddieven waren geworden, want in
Duitsland is wildstropen diefstal. Ik zal het rapporteren aan de
veldgendarmerie. “Nein, nein”, zeiden ze, dat moest ik niet doen. Ik wist
wel dat ze voor de veldgendarmerie bang waren. Ik liet hen gaan en
vervolgde mijn weg. De volgende dag kwamen er twee Duitse officieren,
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ze waren zeer beleefd en spraken mij aan als Herr Förster, zo wordt een
jachtopzichter in Duitsland genoemd. Ze vroegen me, of ik twee Duitse
soldaten had aangehouden met stropen en dat ik het aan de
veldgendarmerie zou rapporteren. Maar ze wilden liever niet dat ik dat
deed, want dat was een blamering voor hun dat ze de soldaten niet
genoeg onder tucht hadden. "Wij zullen die soldaten wel straf opleggen",
zeiden zij. Nu, ik hield me maar groot en zei dat ik het goed vond. Toen
vroegen ze hoe het bij ons was met de levensmiddelen. Aardappels en
groenten verbouwden we zelf, alleen brood kwamen we tekort, omdat dat
op de bon was. Nu moesten die twee soldaten ons elke dag twee broden
brengen voor straf, hetgeen prompt werd gedaan. Later kwamen die twee
officieren nog vaak aan het Jagershuis. Ze hadden dan een fles cognac bij
zich. Het waren gemoedelijke mannen, ze waren niet ingenomen met de
oorlog, ze wilden terug naar huis, zeiden ze.
In dit jaar was er een tante van mij overleden en ik viel in de erfenis, 300
gulden kreeg ik notarieel toegewezen. Het was op 24 juni dat mijn vrouw
naar de St. Jansprocessie in Laren wilde gaan. Bij onze thuiskomst kwamen
we tot de ontdekking dat het geldkistje verdwenen was, waar de 300
gulden in was, ook al onze officiële papieren, trouwboekje, enz. enz. De
Rijkspolitie was toevallig die avond aanwezig en er werden
vingerafdrukken genomen. Veertien
dagen later werden er twee inbrekers
gepakt in Drente, dezelfden die bij ons
hadden gestolen. Ze hadden het kistje
opengebroken, het geld en enige
gouden broches van mijn vrouws
moeder eruit gehaald en het kistje
met verdere inhoud in de rivier de
Rijn gegooid.
Berichtje uit ‘De Gooi & Eemlander’. (26 juni 1940)

De politie heeft het er toen uitgevist en zo kwam ik van de erfenis af. Mijn
schrijfbureau hadden ze niet opengemaakt. Daar lagen 1000 gulden in van
de jachtheren. Van mijn gestolen geld hadden ze nieuwe kleren en
fototoestellen gekocht. Al deze spullen werden later na de rechtzaak aan
mij toegewezen. Van de fototoestellen hebben we nog veel plezier gehad.
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Op een avond waren we uitgenodigd bij mijn vriend de hotelhouder. Daar
troffen we twee hoge Duitse officieren aan, die ons uitnodigden bij hen
aan tafel te komen. Daar we beide in uniform waren, zagen zij dat we
jachtopzichters waren en de Duitsers zijn gek op alles wat de jacht betreft.
Die officieren waren gezellige kerels. Ze namen het ons helemaal niet
kwalijk dat we niets voor hen voelden.
Doordat de jagers hun geweren waren ontnomen door de Duitsers,
moesten de jachtopzichters het wild afschieten, zodat ik er iedere dag op
uit moest. Het geschoten wild verdeelde ik dan voor de jachtheren en per
fiets vervoerde ik het dan naar hun woonplaats. Het gebeurde dat ik met
een collega op weg was, toen wij een lange colonne Duitse soldaten
tegenkwamen met wagens getrokken door paarden. Ik zei tegen mijn
collega, ik hoop maar niet dat de vliegtuigen hen zien. Ik had juist die
woorden uitgesproken, of ja hoor, daar kwamen de vliegtuigen aan. De
Duitsers vluchtten de bossen in. Wij sprongen snel in de mansholen, die
daarvoor gegraven waren. De zware mitrailleurskogels ketsten op de
harde straatweg, vele paarden vielen dood en gewond neer. Na nog een
paar aanvallen verdwenen de vliegtuigen in de wolken, de Duitsers
kwamen uit hun schuilplaats tevoorschijn, namen de verwoesting op,
lieten alles achter en marcheerden af. Even later kwamen de burgers
opdagen met messen en bijlen en hakten de goede stukken uit de
paarden, want in die tijd was het voedsel zeer schaars. Wij waren er goed
afgekomen.
Ook gebeurde het eens dat ik vanuit een weiland twee Duitse wagens
bespannen met paarden over de weg zag gaan. Meteen kwam er een
vliegtuig uit de wolken en schoot er op met de zware mitrailleur. De
paarden lagen dood op straat, de soldaten waren er op tijd afgesprongen
en lagen in een sloot met water. Toen ketste er een kogel op de harde
straat en kwam terecht in de buik van een boerenjongen, die in de verte
stond te kijken. Hij was op slag dood.
In die tijd kwamen er vele jongelui die naar Duitsland moesten om daar te
werken, zich schuilhouden op het land bij de landbouwers. Ook wij
hadden drie jonge kerels van rijke ouders, die in werkkleren rondliepen. Ze
liepen veel met mij mee in de bossen om uit de handen van de Duitsers te
blijven. Wij kregen voor deze jongens wel betaald, maar het was toen
moeilijk om aan voedsel te komen. Ik had nog het geluk dat ik wildbraad
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op tafel kon brengen, maar men kan begrijpen dat het voor mijn vrouw
een harde tijd was om voor tien mensen te zorgen.
Ook hadden we veel aanloop van mensen uit de stad, die om eten
kwamen vragen, vooral de landbouwers hadden veel aanloop. Meestal
werden ze dan met een boterham verder gestuurd. Ja, vóór de oorlog was
Holland een land van melk en honing, maar de Duitsers hadden alles
weggesleept naar hun eigen land.
Ook de welgestelden kwamen zonder levensmiddelen. De vrouwen van de
jachtheren moesten er ook op uit om eten te vragen. Dan kwamen ze bij
mij aan huis of ik mee wilde gaan, omdat ik de boeren goed kende. Maar
de boeren wilden geen geld voor hun waren; er moest dan goud of zilver
op tafel komen of fijn linnen en lakens. Meestal hadden ze dat bij zich, de
linnenkasten bij de boeren waren er vol van.
In de winter van 1944 op '45 trokken de Duitse troepen terug; van het
Oosten naar het Westen van Holland vluchtten zij voor de geallieerde
legers die in aantocht waren. We zagen ze 's nachts trekken, want overdag
was het te gevaarlijk vanwege de vliegtuigen. Het is een armoedig gezicht
als men een verslagen leger ziet terugtrekken. Hun auto's waren
bespannen met paarden, want ze hadden geen benzine meer. De soldaten
liepen te slingeren langs de weg van moeheid met anti-tankgeschut op
hun schouders.
Die winter kregen we evacuées die door het oorlogsgeweld uit hun
verblijfplaats waren gezet. Ook wij kregen een familie ingekwartierd. Het
was een harde winter, de levensmiddelen waren schaars en bijna niet te
koop. Bij de boeren kon men alleen voor goud, zilver of fijne linnenwaren
iets loskrijgen.
In de stad bij de grote winkels ruilde ik vaak met wild. Ook tabak was een
geliefd artikel voor ruilhandel. Ik had dat voorjaar 7500 planten uitgepoot.
Verder hadden we geluk dat we onder de boeren leefden, ze durfden mij
niet te weigeren, want ik had genoeg van hun zwarte handel gezien, maar
ik heb nooit iemand aangebracht.
Op mijn vrouws verjaardag kocht ik bij een boer een pasgeboren kalf voor
300 gulden. Ik laadde dat kalf op de de transportfiets en thuisgekomen
slachtte ik het kalf en draaide al het vlees door de gehaktmolen. De
volgende dag kwamen de familieleden om de verjaardag te vieren, nu ze
hebben gesmuld, het kalf was die avond verorberd. Voor een paar
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konijnen en 80 gulden had ik ook nog een kruik oude klare op de kop
getikt. Het was voor ons allen een mooie dag in een beroerde tijd.
Onder de vluchtelingen waren vele katholieken, ook een priester. Een
hotelhouder stond een zaal af, waar de kerkdiensten gehouden konden
worden (in de `Witte Holevoet`, PV) . Het was voor ons ook een uitkomst,
want er waren geen vervoermiddelen om in een naastbijgelegen dorp ter
kerke te gaan. Ikzelf verleende vele malen assistentie bij het opdragen van
de Hl. Mis. Ook was er een kerkkoor opgericht. Kerstnacht was er een
nachtmis. In ons dorp waren vele krijgsgevangenen, Fransen, Italianen,
ook enkele Duitsers waren present. Die priester predikte in vier talen. Na
de nachtmis, die om vijf uur gehouden was, zaten we aan de ontbijttafel,
toen we drie Italianen voorbij zagen komen. We nodigden ze in huis en
hebben toen ons ontbijt met hen gedeeld. Aan hun gezichten konden we
zien dat ze het ten zeerste waardeerden. In de namiddag kwamen ze terug
met een muziekinstrument. Het waren goede spelers, maar we konden
hun taal niet verstaan, hetgeen wel jammer was. Ze schudden onze
handen en de vrouw kreeg nog een dikke pakkerd. Deze dag zal ik me
altijd blijven herinneren.

Hotel ‘De Witte Holevoet’, met rechts het altaartje.

1945: Het oorlogsgeruis kwam nader en nader. We lagen in de vuurlinie.
De vrouw en kinderen stuurde ik naar Barneveld, omdat dat gedeelte al
door de Canadese troepen bevrijd was van de Duitsers. Ikzelf wilde het
huis niet verlaten, omdat in 1940 alles gestolen en vernield was. Ik maakte
een bed op in de kelder; het kelderraam had ik geblokkeerd met bergen
zand, zodat de granaatscherven er niet door konden dringen, want dag en
nacht was er artillerievuur. De projectielen kwamen van beide kanten over
ons huis gieren. De Duitsers schoten op de Canadezen en de Canadezen
op de Duitsers en ons huis lag in het midden. Als er zo een tijdlang was
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geschoten, was er een half uur stilte. Dan kwam er een vliegtuig over om
de situatie op te nemen en dan begonnen ze weer opnieuw.
Na verloop van enige dagen kwam mijn vrouw me opzoeken en praatte
mij om, om toch maar het huis te verlaten, hetgeen ik toen deed. Zij
vertelde dat ze met de kinderen een plaats had gevonden bij Canadese
troepen in een kippenhok. Eten kregen ze van de Canadezen. Toen ik dan
met de vrouw in Barneveld aankwam, konden we daar ook niet blijven
vanwege het artillerievuur. We werden toen allen in Canadese
vrachtauto's geladen en vervoerd naar het dorp Ede, dat toen al bevrijd
was. We werden ondergebracht in een grote tent, groot genoeg voor 80
personen. De volgende morgen werden we eerst aan een verhoor
onderworpen en daarna waren wij vrij om te gaan waar we wilden. Mijn
jongste zuster Catrien woonde in Ede. Wij vonden daar onderdak. Er was
niet veel ruimte en we moesten op zolder op stro slapen. Het was daar zo
klein, dat als er zich één 's nachts om wilde draaien, we we het allen
tegelijk moesten doen. Dan gaf ik het sein “omdraaien”.
Na verloop van een week in Ede vernam ik dat het toegestaan was om
naar je woonplaats te gaan. Ik huurde een wagen met paard, want bussen
waren er nog niet en ook de treinen stonden nog stil, laadde ons hebben
en houden op die wagen en na twee uur rijden kwamen we aan in
Scherpenzeel. Bij het Jagershuis vonden we alles in dezelfde toestand als
toen wij het verlaten hadden.
De Duitsers waren gevangen gemaakt. Nu hadden de Canadezen het
kasteel bezet. De NSB-ers waren vastgezet en moesten voor de inmiddels
gevormde raad verschijnen. Ze werden in gevangenkampen geplaatst. Ook
ik moest voor die raad verschijnen, omdat iemand mij had aangebracht
dat ik aan een Duitse officier een fazant gegeven had. Na hun uitgelegd te
hebben hoe de vork aan de steel zat, kon ik weer gaan. Het geval was zo:
een Duitse officier hield mij toentertijd staande en wilde mijn geweer in
beslag nemen. Hij wilde een fazant gaan schieten. Om mijn geweer te
behouden, gaf ik hem een fazant. Het zal wel geen vriend van mij geweest
zijn, die dat gezien had en daarna aan die raad heeft verteld. Zo waren er
meer van die kinderachtige gevallen, in die tijd moest iedereen zien om uit
de handen van de Duitsers te blijven
…Wordt vervolgd…
(In de volgende aflevering zal te lezen zijn hoe het gezin Arpink de tijd na
de bevrijding beleefde en hoe het Dirk en zijn gezin in Canada verging.)

30

OORLOGSHERINNERINGEN VAN DAVE BAKKER
Ruim anderhalf jaar geleden heeft Chris Sangers gevraagd aan Dave Bakker
(geboren in 1929), een oud-dorpsgenoot die in maart 1948 naar Canada
emigreerde, zijn (jeugd)herinneringen uit de oorlogstijd eens op papier te zetten.
Hij woonde toentertijd aan de Glashorst, maar het huis staat er niet meer, het is
gesloopt i.v.m. de aanleg van het industrieterrein Het Zwarte Land.
Dave Bakker wilde dat graag doen, maar hij moest wel toegeven dat zijn
Nederlands na ruim 60 jaar Engels spreken
en schrijven niet meer zo zuiver was.
September 2012 is Dave Bakker (foto: in het
midden) voor familiebezoek naar Scherpenzeel overgekomen en heeft toen ook even tijd
genomen om in het Koetshuis met enkele
leden van het bestuur van Oud-Scherpenzeel
een praatje te maken.

Hier volgt het oorlogsverhaal van Dave Bakker, zoals hij het meegemaakt
en beleefd heeft:
“In 1939 was het in en rond Scherpenzeel een drukte van belang: soldaten
van de Nederlandse landmacht waren gemobiliseerd en moesten de
Grebbelinie inrichten. Vele van hen waren afkomstig uit Rotterdam en
waren het leven op het platteland totaal niet gewend. Ze waren op
verschillende adressen in
Scherpenzeel
ingekwartierd, waardoor
zij zowel als de lokale
bevolking erg aan de
situatie
moesten
wennen. Interessant voor
een jongetje van tien jaar
waren vooral ook de
regimenten artillerie met
hun paarden (foto).
Ik herinner me nog dat één van de soldaten, Piet Jabbaaij heette hij, een
privé-onderdak had gevonden en zijn vrouw of vriendin liet overkomen.
Hij was een soort artiest en had van dat lange haar; zij had – voor die tijd
erg nieuw – geverfd haar, rode nagels en fel rode lippen.
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De Grebbelinie werd door de soldaten in hoog tempo verbreed en
verhoogd. Voor de aanvoer van de grond, o.a. afkomstig uit de gegraven
tankvallen en van een weiland aan de Glashorst, was speciaal een
smalspoor aangelegd, waarover de grond naar de linie bij de Pothbrug en
de watertoren werd getransporteerd. Overal waren ook schuilplaatsen
gemaakt van houten schotten met een dikke laag grond erop. Aan het
einde van het dijkje dat de Voskuilerweg kruiste (Roffelaarskade, red.) was
ook een dergelijke schuilhut met daarnaast een mitrailleursnest.
De militairen voelden zich langzamerhand wat meer thuis in onze
omgeving. Ze werden vaak bezocht door hun familie en vrienden. De
soldaten die kerkelijk waren, kwamen elke zondag op de koffie, zo weet ik
nog.
In de herfst werd door het hoofdcommando bevel gegeven om het
verdedigingswerk te testen en werden grote delen voor de linie onder
water gezet. De boeren hadden de koeien toen al voor de winter op stal

gezet. Dat gaf dus geen grote problemen. Voor ons als jongens was het
een feest, we bouwden een vlot om daarmee met behulp van een staak
over het water te varen. We moesten wel erg voorzichtig zijn, want de
diepe sloten waren niet meer zichtbaar.
De winter die volgde was bijzonder streng. Veel is die winter bevroren –
het vroor soms wel 18 graden – ook op de kwekerij van mijn vader is
ontzettend veel kapot gevroren.
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De soldaten werden bezig
gehouden met ijs hakken. Het
water moest de kans krijgen om
boven het ijs te komen, maar de
wakken vroren elke nacht weer
dicht, zodat de soldaten maar
bleven hakken. Er waren soldaten
die ‘per ongeluk’ hun bijl lieten
vallen en omdat er niet zo gauw
nieuwe bijlen waren, hadden ze die dag verder vrijaf.
In het voorjaar van 1940, op 10 mei, een stralende dag, zouden we de
trouwdag van mijn ouders vieren, maar dat liep anders. Al vroeg was ik die
ochtend wakker en hoorde vliegtuigen in de lucht. Gauw de kleren
aangeschoten en naar buiten, waar ook al enkele buren met verschrikte
blikken naar de lucht keken: overal bommenwerpers. Sommige vlogen vrij
laag over. Overal klonken schoten van het afweergeschut. De oorlog was
begonnen!
We hoorden al gauw allerlei geruchten: de Duitsers zouden al in Ede en
ook in Veenendaal zijn. Maar het bleek dat dat niet klopte. Het was, zoals
ook al in de voorafgaande winter het geval was geweest, loos alarm. Ook
gingen al geruchten over verraders, wat
wel waar was, want de NSB-ers zaten
overal. ’s Middags kwam vader thuis met
het bericht, dat de hele bevolking
geëvacueerd moest worden. Hij had van
burgemeester Hoytema van Konijnenburg de opdracht gekregen, om toe te
zien dat de hele buurt daaraan gehoor
gaf. Hij had als legitimatie een
gestencilde brief, ondertekend door de
burgemeester. Ik vond het heel
bijzonder dat iedereen gehoorzaamde.
Behalve een vrouwtje (foto) aan de
Knopstraat (nu Nieuwstraat, red.). Zij
wilde haar boeltje niet achterlaten. Zij
heeft een arm verloren; de Duitsers
hebben die geamputeerd.
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Jong en oud begaven zich in een stille stoet richting station WoudenbergScherpenzeel. De bewoners van Woudenbergse kant van Scherpenzeel
zouden een trein later vertrekken. Er was aangekondigd om zo weinig
mogelijk bagage mee te nemen: wat kleding en wat proviand voor
onderweg dat was alles.
Een rijke boerenvrouw had op een kruiwagen al haar (munt)geld in een
houten koffer met stalen banden meegenomen. De man die de kruiwagen
voortduwde, zou, zo werd gezegd, een dubbeltje fooi hebben gekregen.
Bij het station lagen aan de kant van de weg heel veel fietsen. Ik zie het
nog zo voor me, ook dat bij de Pothbrug een hele band met dynamiet om
de bomen was geknoopt. De artiest waar ik al even over vertelde, stond
met een bedrukt gezicht daar op wacht; het lange haar krulde onder z’n
helm uit.
Het was al donker geworden toen de trein kwam en ons naar een
onbekende bestemming bracht. Onderweg werd enkele malen gestopt,
soms voor mijn gevoel wel heel lang. We zagen brandende huizen en
hooibergen. De reis verliep overigens heel gemoedelijk. Men kende elkaar
immers, vooral van de kerkgang in het dorp.
De volgende morgen – het was zaterdag – werden we met bussen vanaf
de trein naar het dorpje Winkel, sommigen naar Lutje Winkel, in de kop

34

van Noord-Holland gebracht. We werden gastvrij door de bevolking
ontvangen. Overal moest wel binnenshuis een en ander herschikt worden
om de plotselinge gasten te herbergen. De Scherpenzelers vroegen zich af
waar ze die zondag ter kerke zouden gaan, want de plaatselijke kerk was al
jaren niet meer in gebruik. De deur was dichtgetimmerd; er werd gebruik
gemaakt van een bijlokaal.
Met man en macht werd de grote kerk die zaterdag in orde gemaakt om
de Scherpenzelers, van welke gezindte dan ook, de gelegenheid te geven
de volgende dag de eredienst te vieren. De gastgezinnen zochten psalmen gezangbundels bijelkaar. Die roken wel erg muf, vond ik. De plaatselijke
bevolking bleef die zondag thuis; ze waren de kerkgang niet meer gewend.
En ook werden ze niet ‘geroepen’ door het gezegde ‘Nood leert bidden’.
Voor orde en veiligheid waren B&W verantwoordelijk. Mijn vader werd
door hen ook ingeschakeld. Hij kreeg een jachtgeweer en moest ’s nachts
wacht lopen. Later vertelde hij dat hij ook op wacht had gestaan bij het
beroemde schilderij De Nachtwacht van Rembrandt. Het grote doek stond
in zeildoek verpakt met nog enkele andere beroemde schilderstukken op
een grote trailer in de polder.
Er was in Winkel niet veel te beleven. We gingen niet naar school en er
waren ook niet veel jongelui van mijn leeftijd.
’s Maandags gingen enkele Scherpenzelers geëvacueerde familie in de
omgeving opspeuren. Zo wisten we dat mijn grootvader in Kolhorn een
veilig onderkomen had gevonden.
We hoorden van de bombardementen op Rotterdam en dat ook
Amsterdam dat gevaar liep. Al gauw werd bekend dat het Nederlandse
leger zich had overgegeven. Velen reageerden kwaad en teleurgesteld.
Maar als tienjarige jongen had je niet door wat de gevolgen van dit alles
waren.
Diezelfde week werd een ploeg
mannen geformeerd, die werd
opgedragen naar Scherpenzeel terug
te gaan en te zorgen dat de rest van
de evacués terug kon keren. De
mannen troffen een verwoest
Scherpenzeel aan. De NH-kerk was
licht beschadigd, een deel stond nog
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overeind en diende als eetgelegenheid voor de ploeg. Naar ik me herinner
uit de verhalen van mijn vader heeft bakker Van Engelenhoven met kunst
en vliegwerk brood weten te bakken in een noodoven (foto).

Ook vertelde mijn vader dat op een gegeven moment in de pastorie een
bok op tafel stond. En ook dat op de weg eens een vracht dropjes lag, die
op het wegdek waren vastgereden.
Mijn vader had tot taak om in tuinen en tussen de puinhopen nietontplofte projectielen op te sporen en daar dan een vlaggetje bij te
plaatsen. Later werden die dan door militairen verwijderd en onschadelijk
gemaakt.
Wat velen waarschijnlijk niet weten is dat bij hotel de Witte Holevoet vijf
Duitsers zijn omgekomen en bedolven lagen onder het puin, ongeveer op
de plek waar nu de receptie is. Volgens zeggen zijn ze eronderuit
getrokken, in dekens gewikkeld en afgevoerd op een vrachtauto.
Overal in en rond het dorp liepen nog dieren rond, vooral jongvee en
huisdieren. De loslopende kippen hadden overal hun eieren gelegd.
In de kwartiersploeg was ook een slager die samen met mijn vader ergens
in een weiland een jong paard vond dat een gebroken been had. De slager
stelde voor om thuis het schietmasker te gaan halen, maar mijn vader zei
dat dat niet nodig was. Hij had zijn revolver bij zich, waarmee hij het dier
uit zijn lijden verloste.
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Op een gegeven moment zijn we allemaal met bussen weer teruggebracht
naar Scherpenzeel. Ons huis was ongehavend en er werd ook niets
vermist. Een wonder, want veel nog intacte huizen waren leeggeroofd.
Nee, niet door de Duitsers, maar door onbekende landgenoten, die vooral
ondergoed en voedsel hadden meegenomen. Toen we echter het canvas
boven de ramen wegtrokken, vielen een paar granaatscherven naar
beneden. Ook konden we vaststellen dat er in en rond het huis water had
gestaan. Niet veel, maar hoog genoeg, zodat rovers het huis niet konden
bereiken.
Ook lag er midden op de weg, die niet ondergelopen was, een soort
pontje.
We gingen na terugkomst ook niet direct weer naar school, wat ons veel
vrije tijd gaf. We struinden overal rond en tot geruststelling van onze
ouders was bijna alle ammunitie opgeruimd. We mochten overal
rondkijken, alleen niet in het dorp, waar men bezig was met de
wederopbouw van diverse huizen. Ook het gebied rond de watertoren
was voor ons niet toegankelijk. Maar verder struinden we over de hele
liniedijk, met name het stuk vanaf het Schapenbruggetje tot aan de
Pothbrug had onze belangstelling. In de loopgraven, waarvan de schotten
dik in de carboleum zaten, stond nog water, maar overal lagen vlonders,
sommige dreven gewoon in het water.
We klommen op de betonnen kazematten, waarop soms nog een
mitrailleur stond. Mijn broer wist ergens nog een dik stuk glas uit te
peuteren. Dat heeft jaren dienst gedaan als een soort presse-papier. In
sommige kazematten stond nog een luchtverversingsapparaat dat ingezet
kon worden bij een gasaanval. Men had uit de Eerste Wereldoorlog
geleerd, dat men op een gasaanval voorbereid moest zijn. Het apparaat
werkte op een houtskoolaggregaat en met behulp van een zwengel kon
men verse lucht in de luchtdicht afgesloten ruimte pompen.
In de tankvallen, die vaak vol water stonden, zochten we stekelbaarsjes
en kikkerdril. Ook klommen we in een hoge boom aan de Broekerweg,
waarin een zgn. uitkijkhut was gebouwd en konden dan over het hier en
daar nog ondergelopen land uitkijken. In één van de tankvallen, ik geloof
in het Broekerbos, konden we die winter ook goed schaatsen, beter dan
op de ijsbaan bij het Koepeltje. Maar we schaatsten ook wel op het ijs van
de ondergelopen weilanden, waar het wel oppassen was voor al dat
prikkeldraad.
37

Toen we op een gegeven moment weer naar school gingen, moesten we
verplicht Duits leren, wat we niet erg serieus namen.
In de eerste maanden van de oorlog hadden de winkels nog een redelijke
voorraad en leek de situatie niet zo ernstig. Maar al gauw raakten spullen
op. Zo kregen we bijv. niet zo vaak meer een nieuwe kroontjespen en
werden de schrijfleien weer van zolder gehaald.
Thuis stookte en kookte men meer en meer op hout, omdat kolen en
petroleum schaars werden. De Duitsers kochten veel spullen op en de
invoer van overzee was helemaal
stil komen te liggen. Om een en
ander te kunnen betalen, drukten
de Duitsers non stop Hollands geld.
Ook koffie, thee en tabak werden
steeds schaarser. Uiteindelijk ging
men over op distributiebonnen, om
de nog aanwezige, schaarse spullen
eerlijker te kunnen verdelen. Die
bonnen lagen in een kluis in het gemeentehuis en waren er nieuwe nodig,
werden die met de fiets uit Barneveld gehaald. Ter beveiliging fietste ook
politie mee. Op een keer is zo´n bonnentransport door de Ondergrondse
overvallen, die de bonnen gebruikte voor (Joodse) onderduikers. Er werd
weinig of geen verzet geboden, maar om alles een beetje echt te laten
lijken zei een begeleidende politieman “schiet mij maar in m’n achterste!”.
Op de kwekerij van mijn vader was niet veel werk meer, hij ging uit nood
allerlei spullen telen die goed bewaard konden worden, zoals bijv. bonen
die gedroogd konden worden en erg voedzaam waren. Ook teelde hij
tabak, een heel goed soort die werd aangeprezen door ir. H.J. Slits in zijn
boekje De teelt van tabak, uitgegeven in 1943. Vader kreeg daarbij zeer
professioneel advies van een gepensioneerde tabaksplanter uit Oost-Indië,
die op het dorp was komen wonen.
De tabak diende als uitstekend ruilmiddel voor bijv. melk, boter, schoenen
of een big om vet te mesten. Ook voor tarwe, dat in een houten kist met
hangslot wekelijks per Van Gend en Loos helemaal vanuit Groningen bij
ons thuis werd bezorgd. Dat werkte prima, tot de treinen geen particuliere
vracht meer mochten vervoeren. Het is onbegrijpelijk dat geen enkele
inspecteur ooit argwaan heeft gekregen.
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Vader maakte zelf sigaren en werd daarbij geholpen door een
sigarenmaker die gewerkt had in de inmiddels stilgelegde sigarenfabriek
van Van Schuppen. Die heeft maanden aaneen bij ons in de keuken
sigaren zitten maken. Toen de stroom nog niet was afgesloten kon hij
gebruik maken van een elektrisch droogapparaat. De gedroogde tabak
werd bewaard in het kabinet (een opbergmeubel of –kast, red.). De
gedroogde tabaksbladeren werden met een vleessnijmachine versneden
tot fijne shag, waarvan de kleur goudgeel was. Ik had natuurlijk in die tijd
volop de gelegenheid om aan het roken te komen, waarmee ik 50 jaar
geleden uiteindelijk ben gestopt.
In het dorp hadden velen een varken voor de vleesproductie. De Duitsers
probeerden het aantal varkens goed onder controle te houden, zodat er
geen zwarte handel gedreven kon worden. Maar de boeren wist daar wel
raad mee. Van de 8 á 10 biggen die een zeug normaal ter wereld bracht,
gingen er in die tijd veel ‘dood’. De boeren meldden dan ook maar zo’n
drie á vier levende biggen aan.
Zo ging het ook met het dorsen van de graangewassen, waar altijd een
inspecteur bij was. Was die Duitsgezind dan ging het grootste deel naar de
bezetter. De boeren dorsten daarom veel stiekum met de hand, waardoor
de mensen in het dorp toch nog aan (rogge)brood konden komen.
Natuurlijk waren er ook veel góede inspecteurs.
Ik weet nog dat er op een gegeven moment een bevel van de bezetter
kwam om al het koper in te leveren. Velen voldeden hieraan, want in
christelijke kringen heerste de gedachte dat je gehoorzaam moest zijn aan
de overheid. Zo ging het ook met de inlevering van radio’s, waardoor de
mensen geen informatie over
de oorlogsvoering meer
konden krijgen.
Na de lagere school gingen
we met een groep met de bus
via Voskuilen naar de HBS in
Amersfoort. Toen de benzine
schaars werd, reden de
bussen
op
een
(hout)gasgenerator die op
een tweewielige aanhanger
stond
Auto met gasgenerator op dak.
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Ook zijn we wel met de trein naar Amersfoort gegaan, maar die werd
regelmatig vanuit de lucht beschoten, al stond er vaak op een platte
wagon ter beveiliging afweergeschut. Maar naar ik me herinner, was dat
meer op de goederentreinen. Dus vaak moesten we op de fiets met van
die slechte banden.
In onze klas zat een jongen die een jodenster moest dragen, maar er was
ook een knaap die af en toe het uniform van de Hitlerjugend droeg. Eerst
was daar geen discussie over, maar het leidde er weltoe dat we
geleidelijkaan niemand meer vertrouwden. In ons dorp, waar iedereen
iedereen kende, lag dat anders, daar vertrouwde men elkaar. De meesten
waren kerkelijk en zaten zondags bij elkaar in de kerk.
Op een dag kwam de jongen met de jodenster niet meer opdagen, wel
hoorden we hem in hun huis, dat naast de school stond, piano spelen. Tot
we op een gegeven moment dat niet meer hoorden.
Op weg naar school kwamen we ook langs een grote villa, waar Duitsers
getraind werden. Op een ochtend stonden daar wel een paar honderd
Duitsers aangetreden om naar een speech te luisteren , toen opeens zes
Amerikaanse Mustang jachtvliegtuigen opdoken en het vuur op de
menigte openden. Ambulances overal vandaan scheurden af en aan om de
doden en gewonden af te voeren.
Onze school stond dichtbij de weg die van de Amersfoortse berg naar het
station liep. Daar zagen we vaak bejaarde Joden die in propvolle treinen
en zwaar bewaakt werden weggevoerd naar onbekende bestemmingen.
We hadden wel geruchten gehoord over zgn. doodskampen. Over
diezelfde weg marcheerden Duitse soldaten met volle bepakking ook
richting station om per trein naar het Oostfront te worden vervoerd en
daar te worden afgeslacht.
Uiteindelijk werd de school gesloten, want de Duitsers hadden die
gevorderd en plaatsten op grote houten balken een luchtafweergeschut
op het dak. Zo konden ze het lager gelegen station beschermen tegen het
groeiend aantal geallieerde jachtvliegtuigen. Ik spreek nu al wel van de tijd
dat de geallieerden waren geland bij Arnhem en Nijmegen.
’s-Nachts kwamen er vaak duizenden vliegtuigen over, op weg naar
Duitsland om ergens een stad of fabriek te bombarderen. Ook werden er
’s-nachts vaak luchtgevechten gevoerd tussen Duitse en geallieerde
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jachtvliegtuigen. Eerst kun je daardoor niet slapen, maar geleidelijkaan
wen je er aan en slaap je er doorheen.
Mijn broer heeft op een keer een groot ding van een van zijn vrienden
gekregen dat ze op het land hadden gevonden. Het bleek een magnesium
lantaren te zijn, die niet was afgegaan. Ze werden door één van de voorste
vliegtuigen afgeworpen boven het doel, om zo de volgende stroom
bommenwerpers naar het doel te leiden. Dit ding was dus niet afgegaan
en op een avond hebben we het ontstoken. Het resultaat was meer dan
verbluffend: tot in de verre omtrek was het licht te zien. Toen het gedoofd
was, hebben we snel de witte as begraven. De volgende dag kwam een
wagen met Duitse soldaten, die wilden weten waar het vliegtuig was
neergestort. We wisten natuurlijk van niets. Wel hebben we van onze
ouders flink op onze donder gehad. Er was er maar een die van dit
avontuur smulde: mijn grootvader, hij vond het prachtig.
Op een dag verscheen bij ons een oom van mij, oom Maarten, die
getrouwd was met een Jodin, wat niet in goede aarde was gevallen bij
onze, christelijke, familie. Hij reed nog auto, terwijl anderen de auto al aan
de Duitsers tegen een waardeloos ontvangstreçu hadden moeten afstaan.
Hij vroeg, of de familie een schuilplaats had voor hem en zijn vrouw. Ja,
wat doe je in zo’n situatie? Een schuilplaats zoeken natuurlijk! Maar ze
waren niet met z’n beiden, er was ook een baby en nog enkele
familieleden bij. De baby kreeg bij ons onderdak. Al jaren hadden bij ons
geen luiers meer aan de waslijn gehangen, maar gelukkig woonden we
wat achteraf, zodat het niet zo erg opviel.
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Eén van de mannelijke gasten werd verborgen in een loodsje van het
toenmalige zwembad aan de Lunterse beek. Hij kreeg daar een
schuilplaats onder een hoge stapel kozijnen van 1 bij 2 meter, waarvan de
bovenste nog glas hadden, bestemd voor op de broeibakken. Het glas was
erg smerig, zodat hij daronder bijna onzichtbaar was. ’s Avonds in het
schemerdonker werd hem wat eten gebracht en mocht hij een poosje
buiten rondlopen. Dat viel niemand op, want men was wel gewend dat
men ’s avonds nog even naar de tuin ging.
Na een poosje werd het toch te gevaarlijk om de baby nog bij ons in huis
te hebben. Niemand had immers moeder zwanger gezien, en dan nu wel
luiers aan de lijn. De baby is naar een pleeghuis gegaan, waar de
ondergrondse voor nieuwe papieren zorgde. De hele familie en ook de
baby hebben de oorlog overleefd. Naar men zegt gaat het de baby van
toen zeer goed en moet nu als multimiljonair ergens in Zuid-Spanje leven.
Veel mannen werden opgeroepen om aan de stellingen te werken in de
Grebbelinie, die de Duitsers weer wilden inrichten als een stabiele
verdedigingslinie. Ingekwartierde Duitse en in mijn ogen bejaarde
ingenieurs van de organisatie Todt (een Duitse bouwmaatschappij tijdens het
bestaan van nazi-Duitsland, genoemd naar de oprichter Fritz Todt, red.) werden
als opzichters aangesteld over de dwangarbeiders en mensen van de
Arbeitseinsatz. Naast hen waren overal in het dorp Duitse soldaten
ingekwartierd, zo ook in de
christelijke school (= de Glashorstschool - zie ook foto, red.) en
bij de hoofdonderwijzer in het
huis ernaast. Op een gegeven
moment verlieten ze vrij
overhaast hun onderkomen. Na
een week waren mijn broer en
ik zo nieuwgierig geworden wat
er precies aan de hand was, dat we besloten een kijkje te gaan nemen. We
wisten dat je vanaf de fietsenstalling op het platte dak van de school kon
komen. Zo klommen we op het eerste stuk van het dak en zo door een
lange goot boven de lokalen naar voren, waar een andere goot langs een
zolderraam liep, waarachter een deurtje was. Zo kwamen we boven de
lokalen, maar nog niet in de school. Door een valluik konden we een blik in
de school werpen. Daar was niet veel te zien. Wij weer terug het dak op en
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via de goten naar het huis van de hoofdonderwijzer, waar een zolderraam
openstond. Daar deden we, naar later bleek, een goede vondst: twee
dikke, gestencilde boeken met daarin de namen van alle mannelijke
inwoners van Scherpenzeel en Renswoude. We hebben die boeken
meegenomen naar huis, maar niet direct verteld hoe we daar aan waren
gekomen. Nadat vader ze had ingekeken heeft hij ze onmiddellijk in het
fornuis verbrand.
In ons dorp waren bij enkele mensen na de slag om Arnhem vluchtelingen
uit die stad opgenomen. Het was een ongeordende stroom vluchtelingen
die zich op alle mogelijke manieren verplaatsten. Ik herinner me nog een
jongeman die zwoegend een driewielige bakfiets voortbewoog, waarop
vier nonnen zaten met hun wapperende, zwarte gewaden.
Wij kregen er twee kostgangers bij, wat betekende dat er weer meer
aardappelen geschild moesten worden. Jammergenoeg zaten deze
mensen onder de vlooien. Nu had vader nog wat Rotenon poeder, dat hij
van bovenaf door het hele huis strooide, ook in de klerenkasten. Dat
poeder hielp uitstekend. Het doodde, zo stond op de verpakking, alleen
insecten en koudbloedige dieren. Dus ook vis! Op een morgen zijn we met
een groepje jongens naar de Lunterse beek gegaan, vlakbij het zwembad.
Hebben daar een papje gemaakt met dat Rotenon en in het water
gegooid. Het duurde niet lang of de eerste kleine vissen kwamen boven
drijven, al gauw gevolgd door grotere vissen. Ik wist niet dat er zulke grote
vissen in de beek zaten! We hebben die dag zoveel ‘gevangen’, dat we wel
voor een week vis hadden.
Nadat de geallieerden de slag om Arnhem hadden verloren, leek het alsof
voor ons in Scherpenzeel de oorlog heviger werd. De geallieerde jagers
schoten op bijna alles wat zich op de weg bewoog. Een meisje uit onze klas
is slachtoffer geworden van zo’n beschieting. Ze zat naast de koetsier op
de bok van een paardenkar. Het paard moest ook het leven laten en de
kar was totaal aan diggelen geschoten. Wonder boven wonder heeft de
koetsier het overleefd. Dit ernstige voorval heeft diepe indruk op mij
gemaakt.
Ook werden de stoomlocomotieven beschoten. Eerst werd een
waarschuwingssalvo gegeven, zodat machinist en stoker eraf konden
springen. Het vervoer per spoor kwam helemaal stil te liggen en vervoer
over de weg vond bijna uitsluitend ’s nachts plaats.
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De jagers scheerden laag over de bomen, zodat ze pas op het laatste
moment werden opgemerkt. Ik herinner me nog dat in de buurt van de
koekfabriek van Snippenberg een keer een volle melktankwagen werd
beschoten. De melk gutste uit de kogelgaten. De buurt kwam met allerlei
pannen en potten aanrennen om er de kostbare melk in op te vangen.
Ook ik ging thuis een pan halen, maar toen ik terugkwam was de tank leeg.
Van enkele Duitsers die in de buurt van de melkwagen hadden gefietst,
was één gewond geraakt en één dodelijk getroffen. In de consternatie
probeerde mijn broer het pistool van de dode Duitser uit het holster te
halen. Het was hem bijna gelukt, toen een Duitse soldaat op hem af kwam.
Mijn broer rende snel weg door de achtertuintjes naar huis.
De dag daarna kwam er een colonne met zo’n twintig paard en wagens
door het dorp, met bevoorrading voor het Duitse leger. De soldaten waren
in mijn ogen nogal oude kerels. Bij de Holevoet werd halt gehouden en
werden de stafkaarten bestudeerd. Ze vroegen mij, of ik de weg naar
Veenendaal wist. Ik wees ze op het bordje dat rechtdoor wees richting
Veenendaal (de route bestemd voor fietsers). Later hoorde ik dat ze
verderop vast waren komen te zitten in de modderige zandweg en maar
met moeite konden keren.
Op een zondag is mijn vader om mij onbekende reden niet met ons naar
de kerk gegaan. Toen wij na de dienst naar huis terugliepen, fietste ons
een aantal Duitsers voorbij, die wij later zagen afslaan naar ons huis. Toen
we thuis kwamen, zagen we dat de gevreesde Duitse politie vader
meenam. Gelukkig werd hij de volgende dag weer vrijgelaten. Ze hadden
zijn revolver in beslag willen nemen. Maar vader, die in zijn jonge jaren
vaak naar Duitsland reisde, had er zich in zijn beste Duits uit weten te
kletsen. Vader die bij de ondergrondse was, had net een week daarvoor
mij de revolver gegeven om die op een voor hem onbekende plaats te
verbergen. Ik mocht die alleen maar teruggeven als hij er uitdrukkelijk om
zou vragen. De revolver heb ik in een pan met olie gelegd die ik verborg
onder een bijenkast in het bijenstalletje. Niemand, maar dan ook
niemand, geen familielid, geen vrienden, zelfs de ondergrondse niet, wist
iets van die revolver.
Vader is na zijn vrijlating direct ondergedoken. Hij is binnendoor via
Amersfoort naar Bunschoten gegaan. Daar waande hij zich veilig, omdat
men algemeen aannam dat de Duitsers daar liever niet kwamen omdat ze,
aldus de volksmond, daar door de bevolking werden verdronken.
44

Via een koerier van de ondergrondse hoorden we af en toe iets van vader.
Het hoofdkwartier van de ondergrondse was in Amerongen, zo hoorden
we later, bij een boomkweker met als naam Dagnelie en Cox, die voor de
oorlog veel exporteerden naar Engeland. Het was, mede door het vlakke
gebied van de Betuwe aan de overkant van de Rijn, een prima plek voor
een radiozender.
Mijn moeder bleef in die onderduiktijd van mijn vader thuis achter met
mijn grootvader, haar vier jongens en een evacué uit Arnhem. Ik wist toen
nog niet dat ze ook nog in verwachting was. Moeder heeft nooit angst
getoond. Tegen Kerst kwam vader weer thuis.
Het was september 1944 en steeds meer V-1’s vlogen over richting
Engeland. Die dingen waren trouwens erg onbetrouwbaar en af en toe
kwam er een te vroeg naar beneden. Op een keer plofte er een op een
houten zigeunerwagen. Het hele ding ging aan spaanders en de hit was
dodelijk getroffen. Wonder boven wonder is het zigeunergezin ongedeerd
gebleven.
Heel boeiend voor ons waren de parachutes en de zweefvliegtuigen, soms
per twee voortgetrokken door een DC3.
Tijdens de slag om Arnhem wilde de ondergrondse ook meer en meer in
actie komen, wat vanuit Londen sterk werd afgeraden. Hun acties zouden
burgerlevens kunnen kosten. Was er een keer een actie van de
ondergrondse, dan namen de Duitsers daarop represaillemaatregelen.
Onschuldige burgers werden daarbij omgebracht.
In onze omgeving werden op een
gegeven moment vijf boerderijen als
represaille door de Duiters in brand
gestoken, o.a. ook het huis van
bloemkweker Jan Weenink.
(ZIjn huis aan de Vlieterweg diende toentertijd als Post 3 van de Raad Van Verzet,
red).

De bewoners waren er eerst uit gestuurd, waarna het huis met benzine
werd overgoten en in brand gestoken. Weenink had nog gesmeekt om de
boekhouding te mogen redden, maar nee hoor. Mijn oom, die naast
Weenink woonde, werd daarop zo kwaad, dat hij door omstanders werd
weg-gestuurd, om erger te voorkomen.
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Achteraf hoorde ik dat het een represaille was voor de vernietinging aan
het spoor bij Woudenberg door de ondergrondse en dat Weenink ook bij
de ondergrondse was.
In die tijd moest ik een keer naar de andere kant van het dorp, om aan de
Vlieterweg met de handkar - nog op luchtbanden - wat droog
aanmaakhout te halen. Het was midden op de dag, maar in het dorp was
het doodstil, er was niemand te zien. Plotseling kwam er een
boerenwagen, getrokken door een galopperend paard, vanuit de Polsche
steeg langs de landbouwschool richting dorp. Bij het Tabakspaadje (bij de
voormalige meubelzaak van Van Raaij, red.) stond de wagen plotseling stil.
Er sprong een Duitse soldaat af, legde zijn geweer aan op de rand van de
wagen en begon te schieten. Ik had direct door dat hij op mij richtte. De
kogels floten mij om de oren. Ik vloog de weg over, kroop achter een
tuinmuurtje en ben daar wel een uur blijven liggen tot ik vermoedde dat
de kust weer veilig zou zijn. Ik heb toen gauw de kar met het droge hout
naar huis gebracht.
Voor ons jongeren werd de
oorlog eind ‘44 weer spannend.
De bommenwerpers vlogen nu
meer alleen ’s nachts, maar ook
overdag. We probeerden ze te
tellen door streepjes in het
zand te zetten. Soms telden we
er wel 2000.
Een grote bommenwerper
moest in onze buurt een
noodlanding maken. Men zei,
dat de gehele bemanning het er
heelhuids afgebracht had. De
Duitsers kwamen nog met een
tankwagen om de brandstof
eruit te pompen, maar de
vliegtuigtanks waren nagenoeg
leeg.
Op Voskuilen kwam een Typhoon jager naar beneden zonder motor. Het
vliegtuig scheerde laag over ons huis en de piloot probeerde waarschijnlijk
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in een weiland een noodlanding te maken. Maar het raakte vast in een
sloot, waarbij de brandstoftanks in de fik vlogen. Het vliegtuig was in
tweeën gebroken, maar was op de uitgebrande brandstoftanks na verder
nog redelijk intact. De piloot was omgekomen, zijn verbrande lichaam lag
in het weiland naast het vliegtuig.
Natuurlijk waren de Duitsers er meteen op af gekomen, maar toen ze
zagen dat de piloot was omgekomen en het vliegtuig toch niets meer
waard was, zijn ze weer vertrokken.
Toen de kust eenmaal veilig was, zijn mijn broer en ik er met een
kruiwagen heen gegaan en hebben een mooi aluminium kistje met
ammunitie uit de koepel van het boordkanon meegenomen. In het kistje
zaten kogels, waarvan mijn broer de huls afsloopte. Het kruit gebruikte hij
om kleine raketjes te maken.
Eigenlijk wilde hij het hele boordkanon wel uit het vliegtuig halen en na
een beetje sleutelen is hem dat nog gelukt ook. Op de kruiwagen heeft hij
het mee naar huis genomen. Hij wilde er zelfs mee gaan schieten, maar
redde het niet om een ontsteking te maken. Hij wilde in het vliegtuig gaan
kijken of hij daar iets uit kon slopen, waarmee hij de ontsteking kon
repareren, maar daarvoor was speciaal gereedschap nodig, dat hij niet
had. Op de terugweg naar huis viel er uit grote hoogte een bom uit een
vliegtuig, vlakbij! Hij werd bedolven onder de opspattende modder uit de
bomkrater waar wel een heel huis in paste. Gelukkig is mijn broer
ongedeerd gebleven en heeft kanon en vliegtuig verder maar met rust
gelaten.
In de winter van ’44 is mijn zusje op 23 december geboren. Ik weet nog
dat ons huis op dat moment vol mensen was en dat de ramen trilden
vanwege de bombardementen. Mijn vader had nog een litertje petroleum
voor de lamp die bij moest lichten bij de bevalling.
Zondags was er nog een kerkdienst en met Kerst zongen we thuis
kerstliedjes, waarbij vader ons begeleidde op zijn mandoline.Het was in de
periode dat de Duitsers in die zeer strenge winter een groot offensief
hadden ingezet in de Ardennen (16 december 1944-25 januari 1945, red.).
In de steden zijn toen veel mensen omgekomen van de honger. Je had dit
toen van horen zeggen, want reizen was er niet meer bij. Ook de
berichtgeving verliep erg stroef, er was geen telefoonverbinding meer.
Bijna niemand had meer een fiets, ze waren gestolen of afgepakt door de
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Duitsers. Zelfs de sleetjes van de kinderen werden door de Duitsers
ingepikt, om hun persoonlijke uitrusting op te transporteren.
Dagelijks kwamen mensen aan
de deur bedelen om voedsel.
Lang hebben mijn ouders
voedsel uitgedeeld.
Ik weet nog dat er een keer een
heel nette meneer bij ons
kwam om voedsel. Hij bleek
directeur van een grote bank te
zijn. Maar omdat de voorraad
zo geslonken was, konden we
niet meer uitdelen. Wel
mochten sommigen één keer
met ons meeëten. Zo ook deze
mijnheer. Maar zijn lege maag
kon de bruine bonen met spek helemaal niet verdragen. Hij was er zo
slecht aan toe dat hij een nacht is blijven slapen, om de volgende dag
verder te trekken. Hij kreeg nog wel een handjevol droge bruine bonen
mee.
Mijn vader had, zoals zoveel Scherpenzelers, in de herfst nog een groot vet
varken geslacht. En om het geweckte vlees veilig op te bergen had hij in de
tuin een betonnen put gemaakt met daarop een deksel en daaroverheen
weer grind. Van tijd tot tijd werd dan in het donker het grind
weggeschraapt, het deksel gelicht en moest ik in de put een weckfles met
vlees naarboven halen.
Tabak verkocht mijn vader niet, hij ruilde het voor andere spullen. Als
kinderen droegen wij in die tijd schoenen, geen klompen. We zagen wel
mensen uit de stad die van die houten ‘slippers’ droegen (zoals je ze nu
wel ziet in de sauna’s), waarop ze met blote voeten door de sneeuw
baggerden.
Mijn moeder had niet genoeg melk voor de pas geboren baby. Bij de boer
waar we altijd onze melk haalden konden we geen melk meer krijgen
omdat zijn koeien droog stonden. Wij moesten daarom de boeren langs
om te proberen een half litertje melk te krijgen.
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Zoals aan het begin van het verhaal al is gezegd, dit verhaal van Dave
Bakker is geen puur historische weergave van de oorlogsjaren in
Scherpenzeel, maar meer een beschrijving van die periode, zoals Dave
Bakker die nu in zijn herinneringen in Canada opnieuw heeft beleefd.
Het echtpaar Annie en Dave
Bakker, St. Catharines (Ont.)
Canada.

AANVULLINGEN EN CORRECTIES
In het decembernummer
(24e jrg, nr. 4) stond op
pag. 50 een foto van de
meisjes uit de klas van
meester Dijkstra. Van de
vertelster van het verhaal,
mevr. Van Driel-Zwaan,
ontving
de
redactie
enkele aanvullingen en
correcties bij de namen
van de meisjes.
Zittend v.l.n.r.: Riekie Rustenhoven, Alie Wagensveld, Greetje van Ginkel,
Teunie van Ekris, Corrie Methorst. Staand v.l.n.r.: Ria ter Burg, Betsie
Versteeg, Klaasje du Pre, Marianke Zwaan, Corrie van deWetering, Ida
Moolhuizen, Jannie Cozijnsen, Betsie Wagenveld, Mieneke Verweij en
Gerrie Veer.
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NIEUWE LEDEN
Uit Scherpenzeel:
Hr. J.W. Appeldoorn
Hr. J. Arends
Hr.&Mw. W. van Barneveld
Hr.&Mw. R.J. de Boed
Hr. W. den Boer
Hr. H.C. Boom
Hr. J. v.d. Bovenkamp
Hr.&Mw. F.A. Braun
Mw. A. Buesink-Zijlstra
Mw. C. Buitenhuis
Mw. J. Elfes-Veldhuizen
Hr.&Mw. H. van Essen
Hr. W. Folmer
Hr. H. Gijsbertsen
Hr. W. van de Glind
Van elders:
Hr. J. Blanken, Linschoten;
Hr. E. Blanken, Vianen;
Hr. G. Bussett, Vista (USA);
Mw. A.N. van der Hammen-Klei,
Voorburg;
Mw. B.J.A. Hitchen-Jongbloed,
Uithoorn;
Hr. G.W. Leppers, Vlaardingen;

Hr. P. la Gordt Dillié
Hr. F. van Heck
Hr. B. van der Heide
Mw. A. van Kolfschoten-Schimmel
Hr.&Mw. H. van Maanen
Hr.&Mw. W. Osnabrugge
Hr. G. Remmerde
Hr. G. Schimmel
Hr. A.M. Steenbrink
Hr. W. Versteeg
Hr. J. Vonk
Hr. N. Wallet
Hr. H. van de Weerd
Mw. M.A. Werner
Hr. T. Westeneng.
Mw. C.A. Mulder-van Gemert,
Veenendaal;
Gezusters Renes, Veenendaal;
Hr. P. Schimmel, Driebergen;
Hr. G.M. Slappendel, Haarlem;
Hr. G.J. Vermeulen, Renswoude;
Hr. H.J.C. Vreeswijk, Dodewaard.

---------------------------------------------------------------------
Ondergetekende, Dhr/ Mevr.:

Straat en huisnummer:
Postcode + woonplaats:
E-mailadres:
geeft zich op als lid van de Vereniging "Oud-Scherpenzeel" tegen
een contributie van € 15,00 per jaar.
Handtekening:
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