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VAN DE REDACTIE

lJ zieL aan het aantal paginats dat er groei in zit. En dan

doelen we niet alleen op de omvang van het verenigingsblad,
maar ook op het stijgende ledental. Hopelijk zet dat voort.
l^/ij willen nieuwe leden ook van harte oproepen de pen eens
ter hand te nemen om een bijdrage te leveren voor het blad.
l^iant het devies blijft: I'Een blad voor en door ons allen!"
A1 onze lezers wensen wij voor nu veel leesplezier en voor
sÈraks een fijne vakantie.

KENT U SCHERPENZEEL ?

LIat jammer toch dat er door allerlei omstandigheden zo wei-
nig huizen uit vroeger dagen in ons dorp zijn overgebleven.
Toch kunnen we zo hier en daar nog een pand vinden dat. de
slijtage, het oorlogsgeweld of de sloopwoede de baas is ge-
bleven.
0p de afbeelding ziet U er nog êén, d.w.z een deel ervan,
anders was het U we1 erg gemakkelijk gemaakt. Als U weet
waar het is, dan is het zeker de moeite waard ts morgens.
als de zon schijnt eens even stil te staan bij dit liefe-
lijke plekje rnidden in het dorp pa1 naast het (nu nog)
voortrazende verkeer. U weet niet waar het is? De oplossing
vindt U elders in het blad.
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VAN DE BESTUURSTAFEL

Voor het bestuur is de afgelopen tijd een onrustige

periode geweest.Op onze laatste ledenvergadering van

6 april jl.werd de volgende verkl-aring voorgelezen:

"Onlangs hebben wij als bestuur met de redactie een

aantaf afspraken gernaakt over de inhoud van het blad'

Doordat de voorzitter een afspraak niet nakwam,namelijk

het informeren van de redactie over het bijvoegen van

een losse folder in ons l-aatste nummer,heeft de redactie

gemeend te moeten aftreden.Voor het bestuur een domper

na de feestvreugde van ons jubileum.

o;> de eerstvolgende vergaderinq van het bestuur werd

deze zaak besproken.Het bestuur wilde een gesprek tussen

de pa.rtijen arrangeren.Maar omdat de meningen van een

trnar bestuursleden en de voorzitter zover uiteenlagen,

heeft de heer Klesser gemeend te moeten bedanken afs

voorzitter en als bestuurslid.
l'/ij betreuren dit zeer.De heer Klesser heeft veel werk

verzeL voor onze vereniging en het is erg vervelend als

je dat op deze manier moet achterlaten.Bovendien li-jkt

het nu dat al-leen hij fouten heeft gemaakt,terwijl er

door anderen ook fouten zijn genraakt-

Wij zitten nu dus zonder voorzitter en redactie.Het

bestuur heeft ondergetekende gevraagd om waarnemend

voorzitter te zijn totdat er een nieuwe voorzitter
gekozen za1 worden.Met de redactie zaL binnenkort

gepraat worden of zíj hun besfissing niet opnieuw

wil-len overhregen.
lriij hopen en vertrouwen erop dat de rust weer snel terug
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zal- keren in onze geliefde vereniging".

Inmiddels heeft het gesprek met onze redactie plaats-
gevonden en tot onze vreugde zij n zi1 wederom bereid
bevonden om met hernieuwde energie ons bl-ad te
verzorgen,waarvan dit nur.nner al getuigt.
Tot slot nóg een goed bericht.Op dit moment telt onze
vereniginq 249 leden.Dat betekent dat we in ons jubileum-
jaar ons 250e lid hopen te begroeten! Hij of zi1 za1

welkom worden geheten met een mooie attentie.
Het bestuur wenst U een fijne tijd toe en wij hopen

el-kaar te begroeten na de zomervakantie.Dan kunnen wij
U ook meer verteflen over het programna van volgend
seizoen.

Namens het bestuur,
waarnemend voorzitter
H.M.van Woudenberg.

-Ig!e_S:lcs.-_
De imposante donjon uit het begin van de l5e eeuw
markeert de lange geschiedenis van kasteel Rosendael.
De ronde toren,met 4 meter dikke muren heeft ook al_s
gevangenis di-enst gedaan.

De lichtkoepel werd in het jaar 19gg aan de hand van
oude afbeeldingen gereconstrueerd.



HET ZWEMBAD 't WILLAER.

In de 4e jaargang nr.3 van october 1992 stond een
duidelijke oproep om iets te schrijven over de zwem-
geschiedenis van het zwembad.Wel,ik ben van oordeel-,
dat er het nodige bij de gemeente in het archief ligt
opgeslagen over de zwemgeschi-edenis van 't Will-aer.
ZeLfs vermoed ik,dat ook over het echt oude zwembad
ook het nodige bekend is.En,hoewel ik meer dan gewone
belangstelling heb voor het zwemgebeuren in de gemeente
Scherpenzeel,weet ik over het vroegere "'t Schut" niet
zo b:-l ster veel-.
Uiteraard,van voor de oorlog zijnde,heb ik er wel
geploeterd en getracht me de zwemkunst zonder les machtig
te worden.Dat is destijds niet gelukt.Blijkt daaruit,
dat les voor de meesten noodzakel-ijk is.
Het mag zo zoeLles aan bekend zijn,waar 't Schut was.
Nog kan men zien,dat daar vroeger wat geweest moet zí1n.
De verhoging,waar de gemeenschappelijke kleedruimte was,
is nog te zien.Even verder was de duikplank gesitueerd.
Met duiken van de plank af,moest opqetrnst worden.En
zeker,als het wat laag water was.Het is me bekend,dat
een jongeman ziln duik niet overleefd,omdat hij met zijn
hoofd in de modder bleef steken.Was de waterstand wat erg
laag,werd deze via een sluis opgevoerd.Het was niet te
vermijden,dat et zo nu en dan wat met het water meestroomde,
waar je nu van zou gruwen.Maar voor de ondeugendsten
onder ons was het een motief om er bijvoorbeeld mee te
gooien naar een ander,die dan natuurlijk probeerde
daaraan te ontkomen door onder te duiken.Het al_lersmeri_gste
wat er gebeurd ís,zal ik u maar onthouden,nËtar menig
oudere Scherpenzel-er weet daar nog over te verhalen.
Bart Wolfswinkel gaf zwemles.Onbevoegd was hij,naar toch
bleek hij in staat,vefen op te leiden.Ook werden er in
de zomer altijd zwemwedstrijden gehouden aLsook wie het
mooiste kon duiken.En ni-et te vergeten het optreden van
een verkleed stel- mensen,die als sl_uitstuk een kluchtige
show opvoerden,waarbij men uj-'teraard in het water terecht
kwam.
In de zomer werd het bad toch goed bezocht en werden aan
de noordzijde van het bad enkel-e kleedhokjes gebouwd.
Groen waren ze,net als ikzelf.Het spreekt voor zich dat
er veel-. uren víaren waarin er al]een door dames gezwoÍnnen

mocht worden.\deflicht bleef ik daardoor zo lang groen.
Enfin in meen da]. n: do meid:non van I94O heL bad in!rrIffl, rrr rLrvvrr,

onbruik geraakte,mede door het kanaliseren van de beek,
waardoor het nog maar een slootje werd.Scherpenzeef was
dus lange tijd verstoken van zwemgelegenheid.Wel kon men
nog in het Valleikanaal Lerecht,totdat de vervuiling
drtsdanio toeslcle.Í ên nnk d:f nie]- moor mnrrol iik ra35.suouarrfY LvuJ LvuY, ur I vvr\

Voor de goede orde moet meLding gemaakb worden van het
feit,dat Scherpenzeel in de meidagen van 1940 grote
schade heefl, opgelopen.Het herstef daarvan had uiteraard
de eerste en vofledige aandacht.Dat na het herstef er
de fi-icJ nief naar \r/A( órÍ) crnl-c:andacht te besteden aanse ur J

het scheppen van de mogelijkheid tot het doen herfeven
van zwemaktiviteiten,mag geen verwondering wekken.
Evenmin is te verwonderen,dat ook geruime bijd na 1945
ar r^rai ni a aan^:4È! r.rrn -,^^- - I ^^,--^.*--nr was voor d-Lgemene voorzlenlngen.
Herstel van industrie,vernielde gebouwen,bruggen enz.
vergden alle krachten.In de tweede helft van de 5O-er
jaren ontstond er wat meer ruimte ter bevordering van
het welzi-in En de hehoeffe aan het doen herleven vanuu ssrr rl\

een zwembad,vond in de gemeente Scherpenzeel weerklank.
De toenmalige gemeentesekretaris B.van de Brink-een oud
zwemrner bij Flevo in Nijkerk-en de wethouder B.Valken-
burg Tzn.hebben zich in het bijzonder ingespannen.Zil
werden gekonfronleerd met een bezu-lnigingsoperatie,die
toen bestedingsbeperk.ing genoemd werd.De gemeente had
wel gespaard,maar het ontbrekende bedrag,groot J 40.000
moest ergens vandaan komen.Dat is door de bevolking
beschikbaar gesteld,f 20.0OO renteloos en ook nog eens
f tn nn ranl-anarrpnrl Die hc1^|rar-rcp ziin in Áo l^^n de1.
tijden terugbetaald.Ook werden er veel werkzaamheden
verricht,v/aarvoor niet betaafd werd. In die tijd werd
dan ook wel gesproken over een "burgerzinbad".
In 1959 ging het bad open.Als eerste badmeester trad
aan Andries van de Berg.Hij heeft dat 2 seízoenen vol-
gehouden.We waren ontzettend blij met het bad,a1 kfeef-
den er voor de zwemsport één bezwaar aan.Dat waren de
starbblokken,die voor een deel beschadigingen konden
veroorzaken bij het maken van keerpunten op de rugslag.
Het za-I vcror de attenLe -Lezer geen verwondering wekken,
dat de zwem-en poloclub Poseidon '59 heet.Want,zodra
bekend werd dat er een zwembad in 1959 geopend zou
worden,staken een aantal mensen de koppen bij elkaar



en zo werd. 29 mei 1959 de offici-êfe startdatum van die
vereniging.
on 5 eentemher .l959 oroan iseerde Poseidon '59, in satrten-v}/ J Jeyv

werking met de zwemkpnd,demonstratie zwem-en polowed-
striiden-waaraan de Amersfoortse Zwem-en Poloclub,
Zwemlust uit Utrecht en Neptunis uit Amersfoort deel-
namen.Van Poseidon namen deel:Corry v.d.Wetering, Inge
Benninghoff , AIi Wagensveld, Lia Huybers, Creta Mandersloot,
Raq Ri fmeeqfer Hanq v Rrrtcrcren Harrw v C-eme.rt. Eclrrard
|4J r\r v, leeel

Renes en Fer Rummenie.
Na 2 jaar trad Chris Sangers afs de man op,die de scepter
z.waai de - Hi i heef t het I ancrar vol oehouden. Het zrvembadzwqo rug r rrf I r ruvf, '" -Y

heeft in al die jaren in een grote behoefte voorzien.
In de zomer kon je echt spreken van een familiebad.
Hcf snr-iale oel^errren sl-ond hooo in het vaandel .De des-
tijds jaarLijkse schoofzwemwedsLrijden en fani tie-esta-
fettes trokken veel belangstelling.
Kortorn,het was er verrekL gezellig.
Helaas ontstonden er bouwtechnische problemen.De wanden
gingen scheuren vertonen door de opwaartse druk van het
grondwater."Wat nu gezongen",zei de koster:.Een klein
overdekt bouwcn en een klcin open,of een groot open.
In de strrcrtadviesraad is hier diepgaand over gesproken.
Fla]- urard l-nl miin norqnnnl iika Folorrrql-el lino ecn crrootrrsL wEru, LvL rLrrjri l/er

open.
Ook voor de realisering daarvan werd de bevolking in het
geweer geroepen en een cornrnitee in het leven geroepen,
die onder voorzitterschap van Krijn Okker,directeur
van Anox,akLie ging voeren.Evert van de Werk,Wim Snijders
en ook ik maakten van die groep dcef uit.Bedrij fsfeven
en burgeri3 hebben toen / 100.000 aan de gemeente ter
hand kunnen stelfen.Ik heb tesbi;ds het genoegen mogen
hebben,het nieuwe bad officiëel over te dragen aan
burgemeester J.Hey.De openingsceremonie gi-ng getrnard rnet
een gesLaagd evenernent en de belangsLelling was bijzonder
groot.Wat wil je,het was prachtig weer.
We moeten wef onderkennen,dat in de loop der jaren de
binnensporten een grote toeloop hebben gekregen.Ook
Poseidon' 59 heeft,als alle zwemverenigingen,haar meeste
aktiviteiten in de wintermaanden.Een gevolg van het feit,
dat het aantal strrcrtbeoefenaren in zijn algemeenheid is
l-nacenomen iq le zien in vefe overdekte zwembaden,DaarvvvYvrlvrL,vrrr:v uv

wordt door veel ouderen gebruik van gemaakt.Zfj zwemrnen
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daar hun baantjes om zolang en zoveel mogelijk in
konditie te blijven.Zwemmen fevert als enige sport het
grootste aandeel aan het uithoudingsvermogen, lcnigheid
en coórdinatic en kracht,gevolqd door joggen en fietsen.
U,waarde lezers,kunt het mij -denk ik - nauwelijks
kwalijk nemen,dat ik een min of meer trrersoonlijke noot
aan hel verhaal over het zwemgebeuren in Scherpenzeel,
heb toegevoegd.Inuners,het heden is uit het verleden,
maar het heden moet niet minder worden dan het verleden.

T:n I-1 \/a I lronl.rr rrn

JAARI,IJKSE trXCURSitr.

Heel l-oenasse'l iik werlrok hct cr+zelsr:han van 30 r€rsonen
om 9.00 uur 's rnorgens van het zonnige Plein 1940 met
de tourbus van de firma Vfastuin uit Woudenberg.Reisleider
was het bestuurslid de heer H.M.v.Woudenberg,ons allen
wef bekend.We brachten eerst een bezoek aan Kasteel
Pncandaal aai aaan .i n haf dnrn Paoanrlaal n:l^t-i i À.nhem.s! lruvrj
Het eerste daf onviel was hel- nra^l'.1-'ina n:rlr na]- yglg
exof iqcho lrnmcn waarOnder een 150 iaar o;de. l-rrlnebOOmrv vvrtLvrr, Jv JquL vuuu uurl

en grote conifeer-achtigen en we naderden al snel het
kasbeel met de inposante donjon uit ca.1400,links geflan-
keerd als het ware door schelpengrotten,vernoedelijk
ontworpen door de hugenoot Daniel Marot,die feefde van
ca. 1663 LoL 1752.Marot, een tuin-en binnenhuisarchitekt,
was in dienst van Koning-Stadhouder !íilfem 111 en zijn
barok-stij1 heeft in vele betangrijke kastefen navo_Lging



rondfeiding konden we genieten van de prachtige zalen
van dit 17de eeuwse gebouw zoals de heren-,dames-en
eetkaner, torenzaal en bibliotheek,alle rijk voorzicn
van schilderijen.We ontnoeten er de geslach-uen Van
Arnherr en Van Paflandt,maar ook afbeeldingcn van Prinses
Wifhefmina van Pruisen,de kordate vroulv van Stadhouder
Wil-lem V en een jeugdtrrcrtret van haar al even kordate
naamgenote,wij len Koningin Wilhelmina.llsld<s5l uiter van
de rondleiding was de inmense keuken,die icdereen tot
verbazing bracht.De rondl-eidster wees ons erop dat veel
van de koperen keukenabtributen door de eigenaars in
hrrrikl een z.i in afcroslà^n êvênal s trouwens vele onderdelen(evrr arJ urr, vv

van het interieur,waarbij overigens geen concessies
gedaan ziln.Af1es vornde bii efkaar een harmonisch
geheel.
Na de rondleiding konden we nog even in het zonnetje
van het trnrk genieten en daarna vertrokken \^/e naar
Café Restaurant De lJesterbouwing waar we een uitstekende
lunch kregen voorgezeL.Wie,zoals schrijver dezes,op
dit gebíed enige ervaring heeft zal beamen dat hier wef
gesproken kan worden van een "copieuze lunch".

De middag stond in het teken van "Market Garden",de
luchtlanding bij Arnhem door Britse en Poofse troepen
op 17/5/ '44,waarbij een Britse veteraan Harry McAnetly
uitgebreide en sons gepeperde toelichting gaf.We passer-
den het huis van rvij len rninister-president Cerbrandy,
de landingsplaats van de Polen bij Heteren,het door de
Britten verwoeste kasteel Doorwerth en bereikten het
gebied bij Renkum waar 694 gliders met materiaal en man-
schappen zijn geland en er bovendien 2000 parachutisten
binnen de twee uur werden gedropped!
Een huzarenstuk van de eerste orde.
Een huzarenstukje verrichtte overigens ook onze chauffeur
toen hij zijn bus op een smal-fe beboomde landweg langs
tlentallen geparkeerde auto's moest manoeuvreren, liefst
geruisloos.Millimeterwerk aan beide kanten,maar het fukte
en een welgeneend spontaan applaus was zijn beloning.

L1



Via Wo1fheze,\íaar door een vraselijk misverstand de
psychiatrische inrichting door de Amerikanen werd gebom-
bardeerd en er onder het personeel- en trntienten 120
doden vielen,reden we naar het Britse Airbornkerkhof
te Oosterbeek waar 1754 gesneuvefde nilitairen begraven
zitn.comidrlelde leefti-1è' 22 iaar! Ecn l-rmicr-h Rri ts
Oorlogskerkhof met rond en tussen de grafzerken een
grote variëteit van bfoemen,bijna vrolijk,maar zeker
heel warm.Op die begraafplaabs liggen ook een Nederl-andse
militair en een BS-ser,tijdens de gevechten gesneuveld
en aldus door de Britten geëerd.
Na dit bezoek aanvaardden we de thuisreis en kwamen
kerrrirr on de crenlande tiid weer in Sr-hernenzeel a.an.
r^- -t I ^^--:-.^ ^^^t ---l^ l-- L^-,,-^!-:^Á l^^.. l^^l- E 'LErr orrsrar,'c a=slaagde dag,begunstigd door het fraaie
weer kan in de annalen van "Oud Scheroenzeel" worden
bi; geschreven.

G.H.Stotiin.

Apeldoorn

Ánhnz rZ Septenber rg44

o * r zmiles .AbandonedTrain
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Zonde is niet hetzelfde als zrnd

Tn het begin van de vijftiger jaren stopte de oude veearts
ermee: 35 jaar plattelandspraktijk hadden hun tol geëisten
er werd uitgezien naar een opvolger die de taak zou kunnen
overnemen.
Toen deze gevonden was, en ook zakelijk eenaccoordbereikt
werd, ging de jonge, pês afgestudeerde en uit het westen
afkomstige dierenarts visites afleggen. Eerst nog in samen-
werking met zijn voorganger, maar steeds zelfstandiger naar-
mate deze zich meer en meer terugtrok.
fn de hem volkomen onbekende streek was het natuurlijk geen
sinecure om de boerderijen te vinden, met de bewoners kennis
te maken en de streektaal te leren verstaan. 0m het een en
ander wat te vereenvoudigen, verleende ondergetekende wel
eens assislentie en bracht hem met de jeep naar de plaatsen
waar zijn hulp werd verlangd.
Hoe een ttvreemdett*), de streektaal niet machtig, soms voor
problemen komt te staan, wordt duidelijk ín het volgende
verhaal. 0p Voskuilen was een zieke koe. Het dier werd on-
derzocht, de diagnose gesteld en een afspraak gemaakt voor
het ophalen van de medicijnen. Toen- we weer op wilden stap-
pen vroeg de boer ons nog even te wachten en gaf zijn twaalf-
jarige zoon opdracht om tt dat keu tt te halen. De jongen be-
grijpt dat direct en komt korte tijd later terug met een
biggetje van misschien twee dagen oud dat echter geen anus
bleek te hebben. ttNoutt, zegt de dierenarts, "dat ziet er
niet best uit, maar we zullen eens kijken.ttHi3 pakt een
scherp chirurgisch mesje en maakt een klein sneetje onder
de staart. Hij zag toen dat niet a11een de anus, maar ook de
endeldarm ontbrak. Hij gaf het diertje terug en zei: " Het
is we1 zonde, maar daar is niets aan te doen. Ruim die maar
op. tt

Het jongetje had alles met grote belangstelling gevolgd en
vroeg na de woorden van de veearts verschrlkt: ttMaor meheer,
dals toch geen zondeltt. ttJatt, zegt de dierenarts, It dat is
wel zonde, want dat wordt nooit een groot varkenrt.
fk voelde me gedwongen om in Ceze netelige kwestie in te
grijpen en vroeg de jongen: "Je hebt gelijk, dat is geen
zonde, maar wat is het dan wel?tt ttDat is zundltt antwoordde
hij prompt. !'Juist, maar wat is dan zonde?" De knaap blijft
het antwoord geen momenL schuldig en antwoordt met opgeheven
vinger: ttZonde is een daod tegen God bedreven!"



Met een verbaasde en enigszins verblufte dierenarts verlaat
ik de boerderij en rij huiswaarts. Voor hem was het de ken-
nismaking met het fenomeen dat een algemeen gebruikt A.B.N-
woord in een dialect een veel beperktere betekenis kan heb-
ben en soms zelfs geheel verkeerd begrepen wordt.

* fn Scherpenzeel spreekt men niet van een vreemdeling' maar
van een ttvreemdett.

G.H. Stotijn, Elsloo Lb

NIEUWE AANWINSTEN

Mevrouw

De heer

Van de Broek-Cortus - diverse foto's
G,van Vooren - Schoolpen met kroontjespen-

nen
- Diverse boeken en albums over

het Oranjehuis
Van iemand

C. Wolfswinkel , I,'/oudenberg

- 0nderdeel van Duits gehreer

- Leerrede gehouden 18-03-1855
Noodlij denen I'r/atersnoodramp
( fotokopie )

BOEKENLIJST

* Hoe Scherpenzeel Gelders werd
door: Dr. J.C. Klesser

* Genealogie Van Santen
Samengesteld door: ds. A. van Santen

* Genealogie Pater-Amerongen
Samengesteld door: Bram Pater

* Jubileumboek V.V. Scherpenzeel 75 jaar
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BOEKBESFREKING.

Ds.A.van Santen;Genealogie "Van Santen". Afkomstig
uit Scherpenzeel (Gelderland) 1600 - heden.

2e Vernieuwde en aangevulde editie.1992.

Een van onze oudste leden,de heer van Santen,stuurde

ons afgelopen jaar een exemplaar van zijn familiegenealogie.
Het is een vernieuwde en aangevulde uitgave van een

publicatie uit 1980.Sinds die tijd ziln er zoveel aan-

vullende gegevens gevonden, o.a. een farnil-iewapen, dat een

nieuwe uitgave op zijn plaats was.Dit keurig verzorgde

en overzichtelijke boekwerk begint met Cornelis Jansen

van Santen, "laekenkoper" in Scherpenzeel ca. 1610.

Een middenstander dus.De familie van Santen was een

aanzienlijke familie in het dorp.Familieleden bekleedden

veel kerkelijke en wereldlijke functies als ouderling,
diaken,schepen en onderschout.

Er worden niet alleen feitelijke gegevens genoemd,maar

er staat ook een toelichting op de naam van Santen en

een omschrijving van Scherpenzeel in.Beschrijving en

genealogie worden aantrekkelijk gemaakt door veel foto's
en afbeeldingen.Een literatuuropEave werd niet vergeten.

HeeI belangrijk is het register op alle in het boek

voorkomende familienamen.

Het boek bevat 101 blz.Gekopieerd op A4 formaat en

ingebonden met rode omslag met familiewapen.

Wie aanvullingen en/of verbeteringen heeft wordt verzocht

contact op te nemen met de auteur,Ds.A.van Santen,

Kruitmolenlaan 5l-, 4337 KP Middelburg.

I\4et dank voor het geschonken exemplaar.



Requiem bij een stukje natuur

Je ligt in Nederland en dat alleen al bepaalt je lot. want
daar wonen ook nensen. Mensen die door de eeuwen heen het
land gecultiveerd hebben, de zeeën bevochten en van hun
meren polders maakten. I./at Itwirdtt hras, moest rrnuttigtr ge-
maakt worden- Dan kon je er beter van leven, dan zag het er
netter uit - vooral ook ordelijker. Die mensen, waarmee je
dit stukje land moet de1en, hebben we1 iets met jou gemeen:
ze zaaien zich uÍt als onkruid. Er kwamen er steeds meer, en
waar het één is, kan het ander niet zijn. Het lag dus voor
de hand dat jij moest wijken. De mensendachtendiep,lang en
veel na en vonden de ene na de andere methode om jou terug
te dringen. Ze deden dat niet in één keer, nee stapje voor
stapje. Maar toen was het zover, dat je ècht hinderlijk werd
en nog nietig bovendien.
Eigenwijs als je was, probeerde je jezelf te handhaven. Jij
gooide je zaadjes in de tuintjes van de mensen (waar moest
je anders heen?) en dan word je pas echt lastÍg. Hierbij
werd je nog geholpen door de vogels, de mieren en lrat je nog
al meer voor handlangers had. Je maakte er een troep van.
Al1een een bepaald soort mensen, de kleine, schenen nog wat
begrip voor je te hebben' maar dit is een categorie die ook
voor de grote mensen lastig is. Maar ook hieraan wordt ge-
werkt. uitroeien gaat hier moeilijk, omdat dan aan de drang
tot behoud van de soort, een drang die jij ook kende, geweld
wordt gedaan. Nee, die kleine mensen moesten toch ook wat,
en dus was het maar gerukkig dat de groten zoveel nagedacht
hadden. Nu konden ze met weinig moeite en met grote machines
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jouw lastige aard veranderen. Niet meer die veelsoortige
troep waar je eerst uit bestond, maar een nette grasmat. I'Iat

er eerst allemaal stond, Ireten die mensen toch niet, want

ze hadden wel veel nagedacht, maar weinig gekeken. Nooit was

het bij hen opgekomen dat jouw orde een geheel andere was

dan hun ordelijkheid. Gooide jij alleen daËgene rond wat

voor je behoud nodig was, de mens gooit rond wat hij kwijt
wil. Dat stoorde jou wel niet zo erg, want daar groeide je
wel overheen. Maar voor sommige mensen hras dat hinderlijk.
Daardoor kreeg je bezoekers die voor de mens niet alleen hin-
derlijk, maar ook gevaarlijk waren. Nee, zo is heÈ beter.
Een mooi grasmatje, netjes vlak, en mocht er toch weer zotn

wild bloempje verschijnen, dan weeÈ !e mens daar wel weer

wat op. Niet voor niets heeft hij zo lang en diep nagedacht!

En later, a1s de kleine mensjes er niet meer op hoeven te
spelen, dan bouwen we er een huisj€ op, want de soort wil
voortbestaan. Had jij ook maar r^rat meer na moeten denken!

En waar dan later die kleine mensen moeten spelen dÍe uit
dàt huisje komen? Geen zorg, daar gaan we dan weer eens diep
over nadenken.

G.H. Stoti5n

Bovenstand stukje ontvingen we van de heer stoti.jn. Het
is door hem zotn 15 jaar geleden geschreven, omdat men van
een braakliggend stukje grond tegenover hun huis een speel-
weide wilde maken. Nu staat er een school en zijn er volks-
tuintjes aangelegd. (red.)
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0m maar direct met de deur in huis te vallen: het hek op de
afbeelding hoort bij de woning DorpsstraaE 260, sedert 1973
bewoond door de farn. Smitskamp. Tot t73 was het eigendom
van de fam. Budding.
Een akte van notaris J.van Hillen van 15 februari 1853 ver-
meldt dat de heer Simon Budding het huis, erf en hof, Bê-
legen aan het l+lesteind 28, koopt van Jan Bakker, kleeren-
maker. Jan Bakker was met zijn moeder, broer en zusters
eigenaar geworden na het overlijden van zijn vader,Jacobus
Bakker, op 12 oktober 1834. Jan had de aandelen in de erfe-
nis van zijn familieleden opgekocht. Bij de verkoop in 1853
grensde het erf aan de westzijde aan Evert Hardeveld, aan
de oostkant aan Jan van Ree. In de kadastrale atlas staat
het vermeld onder No. 277 - 278, sectie D.
Een tragische bijzonderheid is dat deze Jan Bakker in
augustus van dítzelfde jaar is verdronken in een sloot in
Ede. Dit staat uitgebreid beschreven Ín een overlijdensakte'
die in het bezit is van de heer Arend Bakker in Huis in de
Wei.

De oudere Scherpenzelers Í/eten misschien nog wel dat in 1a-
tere tijd de toenmalige eigenaar, de heer Budding een eier-
handel had. Achter het huis waren toen vier kalkputten ge-
metseld om de eieren te bewaren. Helaas moesLen deze putten
noodgedwongen verdwijnen. Maar gelukkig heeft de fam.
Smitskamp het ex- en interieur voor een groot gedeelte in-
tact kunnen 1aËen. De tuin achter het huis geeft het geheel
een fraai aanzien.

Nu nog een vraag van de heer Srnítskamp: Weet iemand in welke
tijd het huis gebouwd is? fs dat vóór 1800, zoals wel eens
gesuggereerd wordt?
Als U hierover iets weet, zouden zowel de heer Smitskamp
als ondergetekende U voor Uw hulp zeer dankbaar zijn'
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C. Boutkan
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