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VAN DE REDACTIE
Als redactie zijn we steeds bijzonder verheugd wanneer lezers
van ons blad de pen pakken en een artikel schrijven over eigen
omgeving, hun beroep, leuke anekdotes, oude gebruiken etc.
Een voorbeeld daarvan is bijv. het artikel in dit nummer over
het huis van tandarts Cramer en ook de serie artikelen van de
hand van J(ob) van de Hoef over het boerenbedrijf in vroeger
jaren in een aantal voorgaande nummers. Wij zijn de auteurs
voor hun bijdrage zeer erkentelijk en wij als redactie weten dat
we namens veel lezers praten, gelet op de aardige reacties die
wij over dergelijke artikelen ontvangen.
Het zou bijzonder fijn zijn, wanneer meerdere lezers eens de
pen zouden pakken en wat zouden schrijven over het door hen
uitgeoefende beroep c.q. ambacht zoals bijv. melkboer, bakker,
smid, veearts en zo vele andere.
Met ons zouden veel lezers dat op prijs stellen. We vernemen
graag van u.

De redactie
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KENT U SCHERPENZEEL ?
Hoe dikwijls ben ik al niet langs onderstaand bordje gefietst
zonder het eigenlijk goed te lezen Totdat een goede bekende
me onlangs vroeg- "Is dat niet iets voor ons blad?".
Op een mooie dag ben ik er naartoe gereden, heb het eens op
mijn gemak bekeken en vond het een goed idee voor deze
rubnek U moet uw gedachten maar eens even laten gaan,
waar dit bord te vinden is. Diverse lezers zullen waarschijnlijk
toch even diep moeten nadenken Misschien helpt de naam op
het bord, waar u het ongeveer moet zoeken
Mocht u nog steeds geen idee hebben dan moet u niet in
paniek raken. Er zijn voor de goede oplossers toch geen prijzen in deze rubriek te winnen Zoals altijd kunt u de oplö«sing
elders in dit blad vinden

C Boutkan
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Na de mooie zomer van dit jaar is het bestuur met nieuwe
energie begonnen aan het seizoen. De laatste twee activiteiten, de wandeltochten over Oud Willaer/schietbaan en langs
Het Vliet, waren zeer interessant. Het bestuur denkt erover om
de laatste nog eens te herhalen, omdat de opkomst wegens het
slechte weer wat tegenviel.
Wanneer u dit leest hebben we de eerste activiteit van dit
seizoen al gehad, namelijk de lezing van de heer De Graaf op
23 september j.l. Verdere activiteiten zijn in voorbereiding.
Binnenkort is ons documentatiecentrum weer open. Zie daarvoor de binnenkant van de omslag. Komt u eens snuffelen in
de uitgebreide verzameling die we inmiddels hebben opgebouwd!
Verder willen wij u wijzen op de tentoonstelling van de vereniging Oud Renswoude. Mevrouw Vermeulen heeft haar
uitgebreide collectie klederdrachten en mutsen tentoongesteld.
Wie dit eens wil bekijken kan contact met haar opnemen, tel.
0318-571265.
Stichting Oud Woudenberg heeft een fototentoonstelling,
waarop vooral personen staan afgebeeld. Elke 2e vrijdagavond
te bezoeken in de oudheidkamer aan de Schans.

Het bestuur
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MOOIE EXCURSIE OUD SCHEPRENZEEL
Zaterdag 31 mei j.l. gingen we op excursie naar Amersfoort.
Enkele sportlevelingen gingen op de fiets en de anderen met
de auto naar deze mooie stad. Na de koffie in het "Croontje"
ging men in groepen o.l.v. deskundige gidsen van het
Eemlandgilde een rondwandeling maken. Amersfoort-centrum
is beschermd stadsgezicht. Daardoor is veel bewaard gebleven. Het mannenhuis van het St. Pieters- en Bloklandgasthuis,
de Koppelpoort met de tredmolens, de grachten, gevels en
winkels werden nader bekeken. De gidsen wisten veel te
vertellen en gaven de tijd om alles rustig te bekijken.
Na een uitgebreide lunch in "Kronenburg" werd de wandeling
voortgezet. De Onze-Lieve-Vrouwetoren, oftewel de Lange Jan
(niet te verwarren met Jan de Lange, de organisator), de Joriskerk en talloze opvallende plekjes werden bezocht. De boottocht leek ons ook heel leuk. Een gids probeerde nog plaatsen
te reserveren. Helaas: de boot was vol. Toch iets om te onthouden voor een volgend bezoek.
Dat het welbekende Amersfoort zoveel nieuws te bieden had,
was voor iedereen een verrassing. Teveel om in een dag te
zien. De deelnemers kijken voortaan met andere ogen naar de
stad. Mede dankzij het mooie weer was het een geslaagde
excursie.
Jan de Lange en Henk van Ginkel, bedankt voor de organisatie!
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HET HUIS VAN TANDARTS CRAMER
In het decembernummer, 8e jaarg. nr. 4, schreef ik over de
wilg in de tuin van het voormalige woon-/praktijkpand van
tandarts Cramer, Eikenlaan 11. Er valt nog wel wat meer te
vertellen over de plek waar dit huis in 1950 werd gebouwd.
Op oude luchtfoto's is goed te zien dat direct na de oorlog dit
deel van het dorp nog onbebouwd was op een enkele boerenschuur na. Wel stonden er verderop aan de Eikenlaan een
paar huizen die daar in of rond 1923 zijn gebouwd. Dat zijn de
huidige huisnummers 31 t/m 41, met uitzondering van nummer
35. Het huis van de familie Cramer was in die hoek de eerste
nieuwbouw van wat nu de achterste helft van de bomenbuurt is
en wel de noordzijde van de Lijsterbeslaan, Berkenlaan en
Plataanlaan. De meeste huizen die daar nu staan, zijn in de
loop van de jaren 50 gebouwd. De familie Cramer had dus nog
een ruime keus om een geschikt stuk grond uit te zoeken.
Aardig is in dat verband het volgende verhaal dat ik van de
familie Cramer zelf hoorde. Toen zij op zoek waren naar grond
voor de bouwvan een woon-/praktijkpand in Scherpenzeel,
werden zij bereidwillig geholpen door de toenmalige burgemeester, Mr. C.P. Hoytema van Konijnenburg. Dat moet in
1949 geweest zijn en het was mistig weer. De burgemeester
bracht de kopers naar de plek waar hij Scherpenzeel wilde
uitbreiden nadat het eerste deel van de bomenbuurt al was
gerealiseerd. Staande aan de Eikenlaan wees hij het terrein
7

aan en vroeg hoeveel grond men wilde kopen.Omdat daar
geen exact antwoord op kwam, stelde hij voor dat de heer en
mevrouw Cramer aan de Eikenlaan zouden blijven staan. Hij
zou vervolgens naar achteren lopen en de kopers moesten
maar stop roepen als zij meenden dat het genoeg was. Toen
de goede man in de mist verdwenen was werd het afgesproken
teken maar gegeven en een paal geslagen. Met de overeengekomen frontbreedte bleek na meting later dat men ongeveer
3.080 m^ had gekocht. Daarvan heeft de familie in de 70-er
jaren overigens bijna de helft verkocht voor de bouw van de
huidige 3 (!) woonhuizen aan de Berkenlaan 1,3 en 5.
Op 15 maart 1950 kreeg de familie het stuk grond (dat ooit deel
uitmaakte van het bezit van de bewoners van Huize Scherpenzeel) bij notariële akte in eigendom. Voordat de famlie Cramer
formeel eigenaar werd, was men al aan het werk, want de
aanvraag voor de bouwvergunning dateert van 15 december
1949. De bouwvergunning werd op 6 januari 1950 afgegeven,
waarbij de bouwkosten geraamd werden op ƒ 40.000,-. Aan
leges was bij de afgifte van de vergunning ƒ 129,- verschuldigd. Kom daar vandaag de dag eens om. De bouwer werd
verplicht gesteld het huis op de riolering aan te sluiten, wat
blijkens de aanvraag eerst niet de bedoeling was omdat daarin
vermeld werd: "septic tank met overloop op de sloot". Een
dergelijke wijze van lozing was in die tijd in het buitengebied
overigens bepaald niet ongebruikelijk.
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Op onderstaand foto, een gedeelte van een luchtfoto van kort
na de bouw (vermoedelijk najaar 1950), zien we het huis
moederziel alleen staan, nog zonder de later zo fraai aangelegde tuin

. het huis moederziel alleen., (links boven het midden)

Overigens was de huidige Eikenlaan toen nog maar een vrij
smalle weg met klinkerbestrating en brede bermen. Direct voor
de tuinen liep in die tijd nog een sloot die later naar de overkant van de straat verplaatst werd. Het huis was vermoedelijk
alleen via een bruggetje te bereiken zoals we op andere foto's
uit de 60-erJaren hebben gezien, (zie foto omslag, beschikbaar
gesteld doorfam. A. van Veldhuizen, Eikenlaan 5)
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Al snel nadat wij het huis van de familie Cramer in 1985 kochten, liepen wij met het idee rond om ons huis een naam te
geven. Daarbij hadden wij een voorkeur voor een historische
naamgeving. Toen ons de Veldnamenkaart (1) onder ogen
kwam, besloten wij om de naam "De Omloop" te gebruiken.
Bekend is dat de Eikenlaan vroeger de Dwarsdijk of Nieuwendijk (2) werd genoemd maar er is nog een benaming geweest.
Ongeveer de helft van de grond waar ons huis op staat maakte
deel uit van het weiland dat bekend is geweest onder de naam
"Kampje van den Omloop". Het weiland tegenover het huis, dus
ongeveer het huidige tennisveld, werd het "Kampje achter de
Omloop" genoemd. Hieruit lijkt te kunnen worden opgemaakt
dat de Nieuwendijk gedurende enige tijd ook De Omloop werd
genoemd, misschien alleen in het spraakgebruik. De meningen
zijn daar overigens over verdeeld. Mogelijk duidt De Omloop op
iets van een waterloop. Dat zou kunnen, want dwars door het
huidige perceel Eikenlaan 11 heeft tot aan de inrichting van het
stratenplan kort voor 1950, nog een sloot gelopen.
Inmiddels hebben onze vroede vaderen ook de naam De
Omloop herontdekt. In de jongste uitbreiding van de Boskamp
is een straat aldus genoemd. Ik vind het nog steeds jammer dat
oude namen zo vaak moesten verdwijnen, maar als een oude
naam dan toch teruggehaald wordt, waarom wordt die dan niet
gebruikt op de historische plek? Dat hadden wij dus al gedaan.
Mocht iemand nog beschikken over andere oude foto s of
informatie betreffende de Eikenlaan, dan houd ik mij daarvoor
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aanbevolen. Graag wil ik de vroegere situatie van en rond dat
gedeelte van ons dorp nog eens wat verder onderzoeken.
Louis van Riel
(1) Bijlage bij het boek "Gezicht op Scherpenzeel, een grensgeval" een
uitgave uit 1986 van het Comité voor Scherpenzeelse Cahiers.
(2) In kaart 1 van de Kadastrale Atlas Gelderland 1832 (uitgave: Stichting
Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland 1832) werd deze naam geschreven
als De Nieuwe Dijk.

Ten noorden van Sctierpenzeel ziet u de Nieuwe Dijk die de Staats-Steeg
(huidige Willaerlaan) kruist
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KENT U SCHERPENZEEL ?
Er valt dikwijls over een simpele foto meer te vertellen dan ik
oorspronkelijk dacht. Zo ook in dit geval. Ik zou kunnen volstaan met te zeggen: "Dit bordje staat bij de halte Huigenbosch
van de buurtbus aan De Haar, maar waar is dat dan ?
Welnu, het beste is dat we de fiets nemen, de Marktstraat
uitrijden, de Bameveldsestraat in en waar deze een bocht naar
rechts maakt slaan we links af, de Renessersteeg in. Aan het
eind rechtuit: daar ziet u een bordje met "Kerstavondpad".

Dankzij een aantal vrijwilligers is het pad nu goed begaanbaar.
Uiteindelijk komt u bij een mooie asfaltweg en dat is De Haar.
12

Dankzij een aantal vrijwilligers is het pad nu goed begaanbaar.
Uiteindelijk komt u bij een mooie asfaltweg en dat is De Haar.
Ik zou u aanraden daar eerst naar links te kijken, dan ziet u
langs de weg een oude eikenboom, waar de sloot omheen is
gelegd. Het is het "halfuursboompje": nog een half uur lopen
naar de Hervormde kerk in Scherpenzeel. Fietst u nog zo'n 200
meter verder, dan komt u bij de bewuste halte "Huigenbosch".
De openingsrit van de buurtbus is natuurlijk met de nodige
feestelijkheden (en diverse toespraken!) gepaard gegaan. De
Scherpenzeelse schutterij loste vreugdeschoten, en voort ging
het op weg naar De Haar. De heer Werkman, die het bordje
onthulde, was een alom bekend en gerespecteerd figuur in
Scherpenzeel. Het grootste gedeelte van zijn leven (bij de
openingsrit van de bus was hij 91 jaar) heeft hij op De Haar
(vroeger heette het daar Kolfschoten) gewoond en gewerkt en
tot op hoge leeftijd kon men hem door het dorp zien fietsen. Hij
overleed eind 1989, bijna 95 jaar oud.
Na de onthulling van het bordje zette de bus zijn reis voort via
De Glind en Walderveen naar het eindpunt Barneveld - Station
NS. Vroeger, en dan praten we over de tijd voor 1970, was er
een busverbinding met Barneveld met de bekende rode bussen
van wed. De Haas.
In 1970 werd de dienst opgeheven, dus 16 jaar is er geen
openbaar vervoer geweest op het traject Scherpenzeel Barneveld. Gelukkig dat het initiatief van een aantal
enthousiastelingen zo'n goed resultaat heeft gehad en dat er
nog steeds voldoende vrijwilligers gevonden kunnen worden
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om de busdienst draaiende te houden. Jaarlijks worden toch
altijd 13.000 a 15.000 passagiers vervoerd.
Nu echter genoeg gepraat. Neem nu toch werkelijk eens de
fiets of desnoods de auto, en ga eens op De Haar kijken. Rijd
verder via Huigenbosch of Kolfschoten, en geniet van de mooie
omgeving van ons Scherpenzeel.
C.B.

CURSUSSEN OVER GESCHIEDENIS EN
GESCHIEDBEOEFENING
Het Gelders Oudheidkundig Contact, de Stichting
Ondersteuning Musea Utrecht en Cultuur Overijssel bieden in
het seizoen weer een aantal cursussen aan.
Het gaat hierbij over onderwerpen zoals genealogie, historisch
onderzoek, huizenonderzoek, kanalen in Gelderland, lokaal
archiefonderzoek, Gelderland van graafschap naar provincie
en vele andere.
Meer informatie treft u aan in het Cursusoverzicht dat ook
cursussen over musea en museumbeheer vermeldt en gratis
verkrijgbaar is bij het Gelders Oudheidkundig Contact, Postbus
4040, 7200 BAZutphen, tel. 0575-511826.
Bezoekadres Oude Wand 31, Zutphen.
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De kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk
zaterdag 8 november 1997 bij één van de redactieleden te zijn ingeleverd.

(hierlangs afknippen)
Ondergetekende, dhr/mevr.
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
geeft zich op als lid van de Vereniging "Oud-Scherpenzeel"
tegen een contributie van ƒ 20,- per jaar.
Handtekening:
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We zijn net zo
thuis in
de buurt
alsu
De Rabobank is een bank met een idee Het
idee dat je samen sterk bent De Rabobank
heeft als geen ander een traditie van
samenwerken en bouwen aan relaties Het
IS een bank van mensen voor mensen
Dat merkt u al snel in het persoon
lijke contact Elke Rabobank
staat midden in de samen
leving Daarom zijn we
vaak betrokken bij activi
teiten in het bedrijfs
leven verentaingen en

'

scholen We vve^en wat
er leeft ook als het met
om bankzaken gaat Kort
om we zijn een bank die
net zo thuis is in de buurt als u
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Woudenberg

