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VAN DE BESTUURSTAFEL 
Ja, ja voor het eerst in het 13-jarig bestaan van ons 
verenigingsblad een omslag in kleur. Daar waren een aantal 
redenen voor. Allereerst om het feit te markeren dat onze drukker 
Joop Bakker met zijn drukkerij is verhuisd naar Scherpenzeel. 
Samen met ontwerper Willem Methorst, die het fotowerk 
verzorgt, vormen zij de bemanning van "De Totaaldrukkerij", 
gevestigd aan Stationsweg 346a. Het bestuur wil jullie hartelijk 
feliciteren met de opening en wensen jullie een goede toekomst. 
Een andere reden voor de kleurenomslag is het feit dat wij de 
verschillende logo's van EBM graag in kleur willen laten zien. In 
de toekomst zal er nog wel eens een kleurenomslag zijn, maar 
de meeste foto's van onze vereniging zijn in zwart-wit. 
In dit nummer wordt de geschiedenis van EBM Techniek 
vastgelegd, zoals die is verteld tijdens onze bedrijfsexcursie. 
Deze is uitgebreid met een interview met twee oud-werknemers 
en een verslag van de avond waarop wij het bedrijf bezochten. 
Als dank en waardering voor de gastvrijheid en het vele werk 
zullen wij elke werknemer een exemplaar van dit 
verenigingsnummer aanbieden. 

Nog een aantal hoogtepunten van de afgelopen tijd. De 
uiteindelijke verkoop van "Scherpenzeel 1964" is ongeveer 750 
video's. Een aantal waar we vooraf slechts van konden dromen. 
In maart werd bekend dat de Rabobank ons project om alle foto's 
de digitaliseren heeft gesteund met een subsidie van ruim 
ƒ4000,00 ! Hierdoor is de aanschaf van de benodigde apparatuur 
mogelijk geworden en kunnen we na de zomer starten met dit 
enorme werk. Later hoort u hier meer over. 
Voor de excursie naar Urk en Workum was bijzonder veel 
belangstelling. Elders vindt u een verslag. 
Tenslotte de gestage groei van het aantal leden. Onze vereniging 
telt nu 475 leden. Wij moeten ons dus zo langzamerhand 
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opmaken om het 500® lid te begroeten! Als het aantal leden met 
dezelfde snelheid blijft toenemen, dan zal deze mijlpaal volgend 
jaar worden bereikt. 

Zoals u wellicht gehoord heeft, is onze vereniging niet gevraagd 
voor de werkgroep die een rapport moet gaan maken over de 
toekomst van Huis Scherpenzeel en de andere gebouwen. Het 
gemeentebestuur wil dit graag zelf doen. Het komt er op neer dat 
ze zich zelf gaan adviseren. Wij betreuren dit en zien het als een 
gemiste kans om de bevolking te betrekken bij deze belangrijke 
zaak. 

In verband met de mkz-crisis heeft het er lang naar uitgezien dat 
de rondwandeling niet door kon gaan. Nu het gevaar is geweken 
hebben wij onze plannen doorgezet. Meer nieuws hierover vindt 
u in dit blad. Het bestuur heeft besloten om de rondwandeling en 
de fietstocht elk jaar af te wisselen. Dus de fietsers moeten nog 
een jaartje geduld hebben. 

Het bestuur. 

ZOMERACTIVITEIT: WANDELING 
Op dinsdag 26 juni a.s. nodigen wij u weer uit voor een 
vyandeling langs en door mooie delen van Scherpenzeel. 

Start: 19.00 uur op de parkeerplaats achter het zwembad. 
De tocht voert u o.a. langs Oud-Willaer, 't Spoekenbos, boerderij 
De Haar, een deel van het Kerstavondpad, de gerestaureerde 
schietbaan, zoogkoeien en langs een kikkerpoel. 

Joh. Lagerweij en Gert van de Peut 
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EXCURSIE OUD SCHERPENZEEL NAAR URK EN 
WORKUM 
Zaterdag 19 mei was onze jaarlijkse excursie. Deze keer 
brachten we een bezoek aan het vissersdorp Urk en het Friese 
Workum. De belangstelling was zo groot dat er een extra lange 
bus moest worden besteld. Mede door het mooie weer werd het 
een prachtige dag. 

Na de koffie ging men onder leiding van twee gidsen wandelen 
door Urk. Typische Urker woningen, wegens ruimtegebrek 
zonder schuurtje en zonder tuin, staan er nog volop. De 
vuurtoren werd betaald door Noord-Holland voor de scheepvaart. 
Daardoor hoorde Urk bij deze provincie. Na de inpoldering kwam 
het bij Overijssel en nu bij Flevoland. Opvallend zijn de vele 
kerken voor de inmiddels 16.000 inwoners. Indrukwekkend is het 
monument voor de verdronken vissers. Als er een visser 
verdrinkt krijgt de vloot twee etmalen om het lichaam te zoeken. 
Met de hele vloot van ruim 100 schepen wordt de omgeving 
afgevist, vaak met succes. Het is heel belangrijk voor de familie 
dat een visser aan land kan worden begraven. 
Na de lunch volgde een tocht door het mooie Gaasterland. 
Koeien in de wei. Geen MKZ-maatregel te bekennen. De Friese 
stolpboerderijen staan er nog in volle glorie, evenals de kerkjes 
met een toren met een zadeldak. 

Workum is vooral bekend door de schilder Jopie Huisman (1922-
2000). Eerst schildert hij voor de Workumer aardewerkfabriek. 
Later legt hij zich toe op kunstschilderen. Hij is vooral bekend 
vanwege zijn natuurgetrouwe weergave van alledaagse dingen 
zoals een broek en een wollen borstrok met een paar kousen. Hij 
maakte ook veel sfeervolle pentekeningen en portretten van 
gehandicapte medemensen. Mensen die in zijn omgeving 
woonden. En een snee brood, die hij na twee dagen naschilderen 
alsnog op at, want hij gooide nooit iets weg. 
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Workum zelf is een idyllisch plaatsje Duidelijk wordt op borden 
aangegeven wat er zal gaan veranderen in de toekomst. 
Gemeentebestuur en bevolking bedenken samen hoe het er uit 
moet gaan zien. Een voorbeeld voor onze gemeente. Onder een 
prachtige Hollandse wolkenlucht reed men terug naar huis. 

Werken van Jopie Huisman 

Een fijne dag, pnma georganiseerd door Jan de Lange, waarvoor 
onze hartelijke dank. 

HET TIJDSCHRIFT 'SCARPENZELE' 
Liefhebbers van de oudere geschiedenis van Scherpenzeel en 
het omliggende gebied hebben vanaf 1993 tot dit jaar kunnen 
genieten van het tijdschrift 'Scarpenzele'. Gedurende deze tijd 
zijn de meeste artikelen geschreven door onze oud-voorzitter 
dr. J.C. Klesser en ir. W.H M. Nieuwenhuis De heer Klesser 
was ook de uitgever van het tijdschrift. In verband met een 
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ernstige ziekte van de heer Nieuwenhuis is de uitgave nu 
stopgezet. 
De heer Klesser heeft zich vooral bezig gehouden met de oudste 
geschiedenis van Scherpenzeel en met middeleeuwse families 
uit deze regio. Vooral het resultaat van zijn onderzoek naar het 
oude geslacht Van Scherpenzeel zal moeilijk overtroffen kunnen 
worden. Aangenomen mag worden dat het ook in de toekomst 
als het laatste woord over dit onderwerp beschouwd zal worden. 
Het is dan ook een mooie afsluiting dat het laatste nummer van 
het tijdschrift een overzicht geeft van alle leden van het geslacht 
van Scherpenzeel 
De heer Nieuwenhuis heeft het verleden van Woudenberg 
diepgaand onderzocht, grondiger dan wie dan ook voor hem. Hij 
heeft hier regelmatig over geschreven. Als 'bijprodukt' 
publiceerde hij ook tal van (fragment-)genealogiën over 
Woudenbergse families. 
Sommige lezers konden in bijna elke aflevering van 
'Scarpenzele' wel iets lezen over hun voorgeslacht. 
De heren Klesser en Nieuwenhuis verdienen onze dank voor wat 
zij acht jaar lang gedaan hebben om de oudste geschiedenis van 
Scherpenzeel en Woudenberg te achterhalen. 

JWvM 

BEDRIJFSBEZOEK AAN EBM TECHNIEK BV. 
Op 17 april jl. namen heel veel leden van onze vereniging deel 
aan een excursie naar EBM Techniek. De vereniging bezoekt elk 
jaar een Scherpenzeels bedrijf om de leden ook te informeren 
over de geschiedenis en ontwikkeling van het bedrijfsleven. Dat 
dit een goed initiatief is bleek wel uit de enorme opkomst bij EBM 
Techniek op het Zwarte Land. 

Directeur M. Dannenberg heette iedereen hartelijk welkom en 
vervolgens lichtte organisator van de bijeenkomst Willem 
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Bolderman de geschiedenis van 1947-1970 toe. Hij gebruikte 
daarbij veel oude foto's en er was zelfs een zwart-wit film uit de 
begintijd, toegelicht door de inmiddels overleden medeoprichter 
Rijk van Ginkel. Samen met Theo van Gemert begon hij in een 
kleine werkplaats aan de Stationsweg 333. 

Na het overlijden van oprichter Theo van Gemert in 1964 nam 
zijn zoon Harry van Gemert zijn plaats in. Diezelfde Harry 
vertelde de aanwezigen over zijn tijd als compagnon en later als 
directeur van NV Proefbedrijf EBM, zoals het toen nog heette. 
Na deze uiteenzetting kregen de bezoekers een rondleiding van 
het personeel en oud werknemers. De grote ontwerpruimte met 
3D tekencomputers, de productiehal, de montagehal, meetkamer 
en magazijn. In de showroom draaide een inpakmachine. 

De allereerste werkplaats aan de Stationsweg 333 Breus van de Ham van 
melkfabriek 'De Vooruitgang' komt werk en karnemelk brengen 
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Er werd ook een zojuist gereed gekomen wattenstansmachine 
gedemonstreerd. Daarmee worden 7000 wattenschijfjes per 
minuut gemaakt, verzameld en ingepakt. De beste machine in 
zijn soort. Er zijn er inmiddels al verschillende van gemaakt. Elke 
machine kost 2 tot 3 miljoen gulden. Maar er worden ook 
robotsystemen gemaakt voor allerlei soorten werk. Vaak bestaat 
er van een EBM-machine maar één exemplaar. Er is dan ook 
een man in dienst die voor elke machine apart een handleiding 
schrijft. Dat is Cees van Dijk, die bij terugkomst in de kantine de 
ontwikkelingen van de laatste 10 jaar liet zien aan de hand van 
foto's en filmpjes. 

De voorzitter van Oud Scherpenzeels bedankte het personeel 
van EBM voor de prachtige avond en bood een oude koevoet 
aan, die 20 jaar geleden 'per ongeluk' was meegenomen van het 
bedrijf. Zo kreeg men het oude stuk gereedschap uiteindelijk 
weer terug. De EBM had kosten nog moeite gespaard om zich te 
presenteren. De bezoekers gingen onder de indruk van dit mooie 
bedrijf naar huis. 

EBM Techniek bv. 

Op 20 februari 1947 wordt door R. (Rijk) van Ginkel en Th.A. 
(Theo) van Gemert N.V. Proefbedrijf E.B.M, opgericht. Rijk van 
Ginkel (in 40/45 commandant van de ondergrondse) is na de 
oorlog aangesteld als opzichter bij de firma Smit & Co (later 
Porta) in Woudenberg. Daar leert hij Theo van Gemert kennen, 
Theo is chef van de werkplaats. De familie Van Gemert kwam 
vanwege de oorlogsdreiging vanuit Rotterdam naar 
Scherpenzeel en ging aan de Dorpsstraat wonen. 

Het bedrijf start in de werkplaats van Rijk van Ginkel aan de 
Stationsweg 333, achter het huis en varkenshok (tevens 
personeelstoilet) van zijn tante Jans van Ginkel. Voor de oorlog 
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Rijk van Ginkel zaagt het materiaal buiten Binnen was er geen ruimte voor de 
zaagmachine 
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had hij daar een fietsenmakerij en later een taxi- en 
autoverhuurbedrijf. Zelf woont hij naast de werkplaats en heeft 
een benzinestation aan de overkant van de weg. 

Men begint met vier werknemers; Johan Vink uit Woudenberg, 
Bertus Hoogendoorn uit Leusden, Bobbink uit Amersfoort en 
Geert Schoonhoven uit Scherpenzeel. Men maakt EBM 
machines, waarbij EBM staat voor Een Bewerking Machine. 
Deze is ontworpen door A.P. Gerth, een zwager van Rijk. Op een 
basisframe van 500 x 500 mm kunnen verschillende eenvoudige 
bewerkingen als boren, frezen, draaien etc worden uitgevoerd. 
De bedoeling is om, zo vlak na de oorlog een eenvoudige 
machine op de markt te brengen. Dat wordt vanwege de snelle 
concurrentie uit Oost Europa echter geen succes en vervolgens 
maakt men van alles zelf met deze machine: balpennen, 
manchetknopen, naalden, pennen enz. 

De 50-er jaren 
Door het uitblijven van opdrachten gaat de EBM verder als een 
kleine machinefabhek. Men heeft regelmatig werk van de 
melkfabriek 'De Vooruitgang' in Woudenberg en stempelmakerij 
'Van Baal' in Amersfoort. Voor Van de Wal, de wasknijperkoning 
uit Maarn maakt EBM ook simpele persen om plastic 
wasknijpers te fabriceren. Via vroegere contacten van Van 
Gemert in Rotterdam (Wilton Feyenoord) krijgt men werk uit 
Rotterdam. In de omgeving van Scherpenzeel gaan Rijk en Theo 
met een huurauto naar de klanten. 
Men maakt allerlei constructiewerk met soms een enkel 
machinedeel, maar zonder enige vorm van besturing. De 
werkplaats wordt langzamerhand te klein en moet worden 
vervangen door een grotere. 
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Geert Schoonhoven (links) en Bart Veldhuizen (rechts) zijn aan het monteren 
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Links Theo van Gemert met echtgenote en rechts Rijk van Ginkel met 
echtgenote in ' De Hertog van Geire' 
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De 60-er jaren 
Het aantal werknemers groeit naar tien. De constructies worden 
ingewikkelder en gevarieerder. Als er een machine klaar is wordt 
deze met vereende krachten op een vrachtwagen gebeurd of 
getakeld en naar de klant gebracht. 

In augustus 1964 overlijdt Theo van Gemert. Hij was al ernstig 
hartpatiënt. Ruim een halfjaar voor zijn overlijden komt zijn zoon 
in dienst. Op 20-jarige leeftijd wordt H.Th. (Harry) van Gemert 
medecompagnon in plaats van zijn vader. Door extra opleidingen 
lef en inzet krijgt hij het ondernemen onder de knie. Allerlei 
contacten met machinefabrieken worden opgebouwd. Dat 
resulteert in het maken van kwalitatief goed constructie en 
machinaal werk. 

De 70-er jaren. 
Meer en grotere opdrachten maken het noodzakelijk om het 
bedrijfspand, machinepark en personeel uit te breiden. In 1970 
komt er een nieuwe montagehal achter de bestaande werkplaats 
gereed. Vooraan bij de weg wordt een houten kantoor gebouwd. 
Lang heeft dit kantoor niet bestaan want op 3 maart 1971 wordt 
het door brand volledig in de as gelegd. Om halfzes begint de 
brand, waarschijnlijk door kortsluiting in een koelkast. In korte tijd 
brandt het gebouw als een fakkel. De brandweer is snel ter 
plaatse en heeft de brand binnen een half uur onder controle. Het 
grootste deel van de administratie, de boekhouding, de 
ontwerpen en de archiefstukken gaat verloren. Daardoor duurt 
het maanden voordat de werkelijke schade bekend is. Gelukkig is 
men verzekerd. Achter de fabriek wordt een noodkantoor 
ingericht. 

Er wordt een nieuw logo ontworpen en de naam verandert van 
Proefbedrijf N.V. E.B.M, in EBM Techniek N.V. EBM staat 
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voortaan voor Engineering Bedrijfsmechanisatie en 
Machinebouw. 

In 1972 gaat men een eigen ingenieursbureau starten in 
Apeldoorn. Anderhalfjaar later besluit men dat het beter is als de 
tekenkamer naar het bedrijf in Scherpenzeel wordt overgebracht. 
Voor Willem en Annie van den Brandhof betekent dit het zoeken 
van een andere woning. Zij gebruikten de bovenverdieping van 
de inmiddels opgeheven kruidenierswinkel op stationsweg 330 
als dienstwoning en in dit pand komt de tekenkamer. 
Het kost veel moeite om de tekenkamer en de machinefabriek op 
elkaar af te stemmen. Er volgen drie woelige jaren. Nadat van 
alle fouten is geleerd wordt er samen met nieuw aangetrokken 
personeel een hechtere eenheid gesmeed tussen die twee. Het 
resultaat is steeds grotere en moeilijker opdrachten. 
Harry van Gemert ontwikkelt een nieuw schema waarbij het 
proces in fases verloopt. Eerst is er een voorontwerp van een 
machine, daarna een werktekening, dan wordt zij gemaakt en 
tenslotte in elkaar gezet en gereedgemaakt voor productie. Zo 
ontstaan zeer verschillende machines: bandenspreiders en 
testers voor de auto-industrie, afwikkelhaspels voor Overeem 
(deze worden nog steeds gebruikt), machines om doosjes te 
vullen, een machine om deksels op wasmiddeltonnen te doen, 
een tapijttegel snijmachine enz. 

In 1972 wordt het 25-jarig jubileum gevierd. Trots wordt gemeld 
dat men vakbekwaam en hoog opgeleid personeel heeft. 
Onderdelen en apparaten die niet in de handel te koop zijn 
worden in de eigen fabriek ontworpen en gemaakt. "Een pluspunt 
is ook dat het bedrijf niet milieuvervuilend werkt", staat er in het 
bericht. 
In 1973 wordt de N.V. vorm omgezet naar een B.V. vorm. In 
datzelfde jaar neemt Rijk van Ginkel afscheid van het bedrijf. Nog 
jarenlang blijft hij adviseur van het bedrijf. EBM Techniek heeft 
twee pijlers: het zelf ontwerpen, tekenen en produceren van 
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speciale machines of werk doen voor derden vanaf aangeleverde 
tekeningen. Langzaam maar zeker komt er enige specialisatie. 
Men maakt steeds meer machines die seriematige producten 
fabriceren, verzamelen of transporteren zoals: rubber, papier, 
glas, beton of voedingsmiddelen. 
In 1978 breidt het bedrijf zich opnieuw uit. Er komt een nieuw 
kantoor, een wasgelegenheid en een kantine voor het personeel. 
Een nieuwe ontwikkeling is het maken van een 
besturingssysteem bij de machines. Dit vereist weer een nieuwe 
afdeling in het bedrijf. 
Het personeel wordt steeds betrokken bij de bedrijfsvoering. Ook 
op het sportieve vlak doet EBM steeds mee; o.a voetballen, 
volleybal, zwemmen en een eigen kaartclub 'Het Snelle Handje'. 
Tot op heden komt Sinterklaas langs voor alle kinderen van het 
personeel. 

De 80-er en 90-er jaren. 
De bedrijfsruimte aan de Stationsweg wordt te klein. Met veel 
moeite kan men een perceel grond kopen van gemeente 
Scherpenzeel op het Zwarte Land. In 1985 komt de nieuwbouw 
gereed en verhuist het bedrijf naar het nieuwe industrieterrein. 
Grotere projecten kunnen nu worden aangenomen. Er worden 
speciale machines maar ook standaard computergestuurde 
productverzamelaars gemaakt d.w.z. machines die heel snel iets 
kunnen sorteren en inpakken. Het verzamelen gaat vanaf 
productiemachines via lopende banden in bakjes, waarna een 
robot alles oppakt en klaarzet om ingepakt te worden. Elke 
machine wordt afhankelijk van het soort product ontwikkeld, 
gebouwd, bestuurd, getest en voorzien van handleidingen. 
In 1989 wordt het bedrijf overgenomen door de beursgenoteerde 
Twentse Kabel Holding uit Haaksbergen, maar blijft onder de 
oude naam voortbestaan. Na enige jaren besluit Harry van 
Gemert om zich terug te trekken uit het bedrijf en vanaf 1994-
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1996 is K. Spanjer directeur. Hij introduceert het huidige logo 
van EBM wat staat voor de machinegroep van de TKH. 
In 1997 wordt het 50-jarig jubileum gevierd. De geldelijke 
bijdragen als cadeau gaan naar jeugddorp De Glind De heer 
Spanjer wordt opgevolgd door H. Wapenaar, die tot 2000 

H directeur blijft. De huidige directeur is M. Dannenberg, 

T Om altijd een werkend systeem aan klanten te kunnen 
demonstreren wordt het bedrijf in 1998 uitgebreid met een 
showroom. Daarin staan werkende machines die gebouwd zijn 
door EBM. De laatste uitbreiding is een nieuwe montagehal, 
gebouwd in 2000. 

Het personeel is erg trouw aan het bedrijf, mede door het goede 
beleid, sfeer, voorzieningen, en afwisselende werkzaamheden. 
Veel werknemers uit de regio werken er al tientallen jaren of 
hebben er hun hele leven gewerkt. 
Er werken nu ruim honderd mensen met een omzet van ca. 35 
miljoen per jaar. Elk jaar worden er ruim 30 nieuwe machines 
afgeleverd met een prijsverschil van enkele duizenden tot vele 
miljoenen guldens. 

Zo groeide een werkplaats achter de varkensschuur van tante 
Jans in 54 jaar uit tot een miljoenenbedrijf waar ons dorp trots op 
kan zijn. 

WERKEN BIJ EBM TECHNIEK 
U weet nu over het ontstaan en de groei van EBM techniek, maar 
hoe was het om daar te werken? Om dat te weten te komen 

ii bezochten wij twee oud-werknemers. In Woudenberg woont 
I Johan Vink (geb. 1919), getrouwd met Jo Helms, de dochter van 

de Scherpenzeelse fietsenmaker Henk Helms. Johan werkt vanaf 
de oprichting in 1947 tot 1978 bij het bedrijf. 
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Johan Vink achter zijn nieuwe draaibank 

18 



De andere werknemer die hier aan het woord komt is Gerrit 
Meerveld (geb. 1931) uit Scherpenzeel. Hij werkt vanaf 1955 tot 
1990 bij de EBM. Samen kunnen zij heel wat vertellen van de 
gebeurtenissen op de werkvloer. 

Johan Vink werkt, evenals zijn latere mede-direkteur Theo van 
Gemert eerst bij Smit & Co, een machinefabhek in Woudenberg. 
Na de oprichting van de EBM gaat hij in het Scherpenzeelse 
bedrijf werken, samen met mede-direkteur Rijk van Ginkel en de 
werknemers Bertus Hoogendoorn uit Leusden, Bobbink uit 
Amersfoort en later Geert Schoonhoven uit Scherpenzeel. 
's Morgens om half acht begint het werk met om half tien een 
kwartiertje schaften. Zittend op een kruk of een oud kistje wordt 
een snee brood gegeten. Rijk van Ginkel haalt bij zijn vrouw voor 
iedereen koffie en thee. Om acht uur is melkboer Blanken al 
langs geweest en Johan koopt steevast een fles karnemelk bij 
hem. Van twaalf tot half één eten. Om drie uur 'staande' een 
kopje koffie en om vijf uur naar huis. Natuurlijk wordt er op 
zaterdag ook gewerkt van acht tot twaalf uur. Bij elkaar zo'n 50 
uur per week voor een loon van f 46,= per week. Voor overuren 
wordt het normale loon gerekend. Je wordt nooit opgejaagd, 
maar je moet wel doorwerken. De directie werkt zelf mee in de 
werkplaats, waarbij Rijk ook de boekhouding doet. Het loon is 
redelijk en er is weinig verloop onder het personeel. Als er soms 
weinig geld is, krijgen de werknemers altijd als eerste hun geld 
en daarna pas de directie. Johan is nooit een cent tekort 
gekomen. 
's Morgens wordt 's winters allereerst de kachel aan gemaakt. 
Dat rookt zo vreselijk dat de deuren een poosje open moeten 
staan. Als de jonge Harry van Gemert een keertje vuurtje stookt 
in de werkplaats wordt hij zonder pardon door Johan Vink buiten 
de werkplaats gezet. Diezelfde Harry is vaker ondeugend. Hij 
vindt het een sport om de ronde middenruitjes van de 
Gereformeerde Gemeentekerk in te gooien. Hij meldt dat altijd 
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Gernt Meerveld aan het werk 

20 



keurig bij mevrouw Osnabrugge met de mededeling: "Stuur de 
rekening maar naar de EBM". 
Werkkleding moet men in het begin zelf aanschaffen. Later krijgt 
men een overall die men zelf moet wassen. Enkele jaren later 
gaan ze naar de wasserij. Al gauw heeft iedereen drie overalls, 
elke week één schone, één in de was en één in de kast. Dat is nu 
nog zo. 

Er worden loodgieterwalsjes voor Goethals in Amersfoort 
gemaakt; onderdelen voor melkmachines voor Jansen & Sutorius 
in Utrecht en honderden sierknoppen voor schepen van de DOK 
scheepswerf in Amsterdam. Ook de melkfabriek De Vooruitgang 
in Woudenberg en De Driekleur uit Scherpenzeel zijn vaste 
klanten. Voor Wijlhuizen, die zijn zaak in Arnhem heeft, worden 
kardan assen gericht. Johan Vink aan de draaibank en Bart 
Veldhuizen richten. Manchetknopen worden aan elkaar 
gesoldeerd boven theelichtjes. In de schaft komt er wel eens een 
slager of bakker aanlopen voor een kleine reparatie. Daar wordt 
nooit een probleem van gemaakt en voor een fooitje wordt de 
reparatie uitgevoerd. Een bijzondere opdracht is het maken van 1 
miljoen pennetjes van 1 cm lang en 15 mm rond voor een 
suikerrietkraker in Hengelo. Ze worden stuk voor stuk van een 
staaf gestoken en er wordt een puntje af geslepen. Met steeds 15 
zakjes pennen op een handkar gaat Bertus van de Wetering naar 
De Driekleur om ze te wegen, want er is geen tellen aan. Een 
andere keer worden er koperen flensen gemaakt voor een 
scheepswerf in Rotterdam. Het kostbare koperslijpsel wordt 
opgevangen en in 15 zakken klaargezet in het bushokje naast 
het huis van tante Jans voor vervoer. Als men na het eten 
terugkomt heeft een voddenboer een aantal zakken 
meegenomen. 

Wordt er een machine gemaakt, dan werkt men met twee 
bankwerkers, een draaier en een freeser. Problemen worden 
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onderling besproken en opgelost. Het komt wel eens voor dat 
een opdrachtgever persé volgens tekening geleverd wil hebben. 
Dan wordt er wel eens een machine gemaakt, die netjes wordt 
afgeleverd, maar niet werkt. 

Als een machine klaar is wordt hij door de opdrachtgever 
gehaald. Als hij vervoerd moet worden komt Druijff of 
Moesbergen uit Woudenberg met een vrachtauto. De machine 
wordt in de werkplaats op rolletjes gezet en naar de vrachtauto 
gerold. Dan komt Donselaar van de Nieuwstraat met zijn heftruck 
en beurt hem op de auto. Dit gaat zo tot men een rijdende kat 
(hefinstallatie) aanschaft. De machine wordt opgetild en de 
vrachtwagen rijdt er onder. 

De EBM gaat later over op het zelf plaatsen van machines. De 
eerste keer zijn dat bakken voor de PTT in Den Haag. Ook een 
vulmachine voor de Erdal schoensmeerfabriek; een ponsmachine 
voor de Prodent tandpastatubetjes en een machine om deksels 
op zeeptonnen te doen. 
Tijdens verbouwingen gaat het werk gewoon door. Zo'n 25 jaar 
blijft de draaierij op dezelfde plaats en staan Johan en Gerrit dag 
in dag uit, jaar in jaar uit op dezelfde plaats achter de draaibank. 
Acht a negen uur op 1 m^ werken in licht gebogen houding. Op 
latere leeftijd openbaren zich dan de klachten. 

Een draaibank gaat 15 jaar mee. Op een keer is de draaibank 
van Gerrit versleten. Om een nieuwe te krijgen gaat hij 
demonstratief met zijn armen over elkaar zitten als Harry van 
Gemert met een commissaris langs komt. Hij legt uit wat er aan 
de hand is. Binnen een week gaan Harry en Gerrit een nieuwe 
draaibank kopen in Amsterdam. 

Bedrijfsongelukken zijn er gelukkig weinig gebeurd. Gerrit 
Meerveld breekt zijn arm een keer door een rondslaande as in 
zijn draaibank. Jan ter Maaten zet de schaafmachine te vroeg 
aan en dat kost hem zijn vingertoppen en Wim van Bruggen krijgt 
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Zijn teen onder een vallende plaat ijzer Willem Bolderman heeft 
lange haren als hij komt werken Het is de hippie tijd De 
waarschuwing om een strikje in te doen slaat hij in de wind Op 
een dag komt hij met zijn haar tussen de v-riem van een 
boormachine Bertus Hoogendoorn komt op zijn geschreeuw af 
en trekt hem met een ruk los Nog jarenlang zegt Willem tegen 
Bertus "Ik kom met bij jou in de buurt, want je trekt me de haren 
uit de kop" Willem heeft zijn lange haren nog jaren gehouden, 
voortaan wel bijeen gebonden in een staart 

De onderlinge sfeer is gemoedelijk Er is een sigarenkistje 'voor 
lief en leed' waar iedereen elke maand ƒ 0,50 in stopt Als er in 
1968 een keer veel zieken zijn wordt er een 
personeelsvereniging opgencht Het geld in de 'PV-pot' wordt 
door de directie verdubbeld De deelname aan 
bedrijfsvoetbalwedstrijden, kaartwedstrijden, feestjes en uitjes 
worden allemaal door het bedrijf betaald Als er een personeelslid 
afscheid neemt wordt er veel werk van gemaakt Zo krijgt Gerrit 
Meerveld een klem draaibankje dat echt werkt Hij kan er 
kwartjes mee maken Onlangs nam Pim van Setten afscheid 
Omdat hij jarenlang m de pauze een appeltje schilde krijgt hij een 
appelschilmachme, gebouwd op een fiets Tijdens het trappen 
wordt zijn appel geschild 
Johan Vink moet in 1978 stoppen op doktersadvies Zijn hart kan 
het werk met meer aan Hij is nog geen 65 jaar, maar de EBM 
betaalt zijn volle loon door tot hij de pensioengerechtigde leeftijd 
bereikt 
Nog altijd worden alle oud-werknemers uitgenodigd voor de 
jaarlijkse Kerstborrel 

Johan Vink en Gerrit Meerveld kijken terug op een fijne tijd bij 
EBM Techniek 
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"HOE ZALIG ALS DE JONGENSKIEL NOG OM DE 
SCHOUDERS GLIJDT" ( deel II) 

Vervolg van verhaal in 12® jrg nr 4 - december 2000 

Druk was het niet in de Dorpsstraat en zeker niet met 
gemotoriseerd verkeer. Toch kwam ik onder een motorfiets. De 
motorfiets werd bij ons in de fabriek gerepareerd en ik bij de 
dokter. 
Een paard en wagen reden door de Dorpsstraat, geladen met 
mest. Met een paar jongens gingen wij er achteraan hangen. Na 
een paar honderd meter moesten wij loslaten en ik veegde mijn 
handen schoon aan mijn broek. Voor het eerst zag ik dat mijn 
vingers voorzien waren van allerlei figuurtjes. Thuis heb ik 
geprobeerd die lijntjes er met puimsteen af te schuren, maar ze 
zitten er nog op! 

Piet van de Ham was ook begrafenisondernemer en aanspreker. 
De aanspreker ging het overlijden van iemand in de buurt 
aanzeggen en bij de begrafenis liep hij dan met zeer langzame 
tred voorop en droeg een zwarte hoge hoed met een rouwsluier 
welke over de arm werd gedrapeerd. 

Even er tussendoor: Toen mijn vader zijn rijwielwerkplaats had 
en er nog geen woonhuis was gebouwd, hield hij achter die 
werkplaats wat kippen. Het voer bewaarde hij in een blikken bus 
in de werkplaats. Hij had daar al eens een muis aangetroffen en 
had een plankje tegen die bus aangezet. Op een wintermorgen, 
er lag een paar centimeter sneeuw, zaten er wel tien muizen in. 
Eén muis doodmaken, dat ging nog, maar tien?? 
Aan de overkant van de Dorpsstraat, ongeveer 20 meter 
verderop, lag de "Koperatief" van Aart Bos. Mijn vader zette de 
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bus op zijn kant en daar ging de muizen achter elkaar over de 
sneeuw, de openstaande deur bij Aart Bos in. 

Bij Ram, de kapper zat je als jongetje netjes op je beurt te 
wachten. Er zat soms wel 10 man op hun scheerbeurt te 
wachten. Aan de muur hing een rek met vele vakjes en bijna 
ieder had daar zijn scheermes, zeep en scheerkwast staan. 
Men nam daarvoor de tijd en vanzelfsprekend werden daar de 
dorpsnieuwtjes verhandeld. Je kon wat horen als je niet doof 
was, want ze namen geen blad voor de mond. 
Op mijn 4® ging ik naar de bewaarschool (kakschool) van de 
dames Kreuger. Wim Treels kwam mij steevast 's morgens 
ophalen. Elke morgen weer, vroeg mijn vader aan Wim hoe het 
met hem ging en iedere morgen weer antwoordde hij dan: "'t Goa 
nogal jong!" 
Met je 6® ging je naar de lagere school. Voor mij makkelijk, de 
Openbare L.S. lag net tegenover ons. 
Kort nadien klom ik over de schutting tussen de school en Aart 
Bos. 'k Bleef aan een spijker hangen, viel en brak mijn 
rechterpols. Jankend naar huis en al roepende "hij is niet kapot" 
moest ik mee naar dokter De Lange. Die zette de arm, met zijn 
kousenvoet in mijn oksel en mevr. De Lange en mijn vader 
trokken aan mijn hand. Met houten spalken, verband en een 
draagdoek kon ik weer mee naar huis. 

Op school leerde ik bij juffrouw Van Dam schrijven met de 
linkerhand. 
Jarenlang heb ik het schrift nog bewaard, waaronder zij dat voor 
mij merkwaardige feit had vermeld. Je verleerde dat echter weer 
gauw. 

In diezelfde tijd werd in ons dorp het elektrisch aangelegd. Door 
het hele dorp lagen loopgraven en gaten waar de kabels 
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doormoesten. Met mijn gebroken pols viel ik in een van die gaten 
en moest natuurlijk weer mee naar de dokter. Het zat nog goed 
en met een paar spalken extra kon ik weer de straat op. 
Nog geen week later ging ik met een paar kornuiten naar de 
Lunterse Beek en bij de "Drie bomen" ging ik kopje onder 
en...weer mee naar dokter De Lange. Die wist het met gemak 
ook niet meer en de buren zeiden "dat jongetje wordt niet oud". 
Ja, wat is niet oud, " 'k bin noe drieentachentig!" 

Bij het aanleggen van het elektrisch werd vooral om de kerk veel 
gegraven. Achter de kerk kwam een transformatorhuisje en voor 
aan de straat, tegenover het doktershuis, kwam een heel diep gat 
met een kelder. Daarin werden allerlei kabels aan elkaar 
gemaakt in gietijzeren omhulsels, die later werden volgegoten 
met vloeibare pek. Bij al dat gegraaf door dat oude kerkhof 
rondom de kerk kwamen talloze botten en schedels naar boven. 
Eén van de dorpsjongens voetbalde met zo' n schedel, waarop 
dokter De Lange naar buiten kwam en zei dat hij dat moest laten 
want "het kan je opa wel wezen". 

En dan die koninginnefeesten. Het hele dorp werd versierd, 
overal langs de weg stonden palen met draden daartussen en 
alles werd getooid met dennengroen, papieren rozen, 
goudsbloemen en hei. En talloze erepoorten van steigerpalen 
met gaas, die op dezelfde manier werden versierd. 
Tegen donker werd menig borreltje gedronken en alles bijeen 
was dat groter feest dan de Koninginnedag zelf. 

Schoolvakanties in de zomer, je kwam dagen tekort! 't Was - of 
lijkt dat nu maar zo - bijna altijd zomerweer en hele dagen 
brachten wij door in of aan de Lunterse beek. 
Bij 't Vliet had je een diepe en een vleute (= ondiepe, red.) kant 
in de beek. Er zaten toen heel wat beekmosselen in en 
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sommigen waren open en wanneer je daar op trapte, had je een 
beste jaap in je voet. 
Met plaggen en zand maakten we soms een dam in de beek, 
waardoor het water steeg en een watervalletje ontstond. 
Ook trokken we met 6 tot 8 dorpsjongens, gewapend met schop 
of bats, door het Jodensteegje, thans Ben Goerionplein. Links om 
de dichte muziektent het z.g. Veense pad over, langs wallen en 
korenvelden met verschillende soorten graan. Verder over sloten 
naar de Holleweg (= Hopeseweg) en aan de overkant daarvan 
tegen de beek aan, lag het 'Heiveldje', waar wel zand werd 
geschoten. Wij groeven daar allerlei loopgraven en gaten. Hele 
oorlogen werden daar gevoerd. Zwart en bezweet doken we dan 
de beek in - natuurlijk zonder zwembroek - want die hadden wij 
nog niet. 
Onderweg langs dat Veense pad lag een boomgaard ('k weet 
nog wel van wie). Die was weliswaar goed omheind, maar met 
een lange sliet met een kromme spijker aan het eind, konden wij 
toch menig appeltje bemachtigen. Die waren stukken lekkerder 
dan bij ons thuis, 's Winters smaakten dan de knollen ook 
heerlijk. 
Dat Jodensteegje is genoemd naar een jood, die daaraan 
woonde, hij heette Mozes Mozes en werd in de volksmond de 
"dubbele Mozes" genoemd. 
In de tijd dat mijn vader op vrijersvoeten ging in Apeldoorn 
verhuisde hij ook naar die plaats. Mijn vader vertelde daar het 
volgende van: Op zaterdagavond werkte hij in de 
fietsenwerkplaats tot minstens 10 uur. Thuisgekomen wassen en 
opknappen en een paar uur slapen, want om 4.30 uur stapte hij 
op de fiets naar het station BarneveldA/oorthuizen. Daar op de 
trein en in Apeldoorn aangekomen stond de dubbele Mozes hem 
al op te wachten met de vraag: "Hoe is het Jan, bin d'r nog 
levenden, bin d'r nog dooien in Scherpenzeel?" Hij moest van 
alles weten. 
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Daarna lopen naar het huis 
van zijn aanstaande en kort 
er op mee naar de kerk aan 
de Loolaan. Hij kon dan 
maar moeilijk zijn ogen 
openhouden, maar ik dwaal 
af. 
De meester op school had 
verteld dat lui in Amerika een 
vliegtuig hadden gebouwd. 
Nou, dat konden wij ook wel 
Met kratlatten en plankjes 
werden aan mijn fietsje 
vleugels en een staartstuk 
aangebracht Toen hij klaar 
was hezen wij hem boven op 
een stapel kisten. Ik zou hem 
zelf vliegen. Nou, dalen dat 
ging best, maar vliegen, ho 
maar. (Wordt vervolgd) 

DE BRIL 
Vroeger woonde op de Glashorsterdijk iemand die Gerardus ten 
Broek heette. Hij was de vader van mijn oma en ook de vader 
van mijn oudtante. Zij heette Gijsje ten Broek. Iedereen die al wat 
ouder is, heeft tante Gijsje gekend. Maar nu verder over mijn 
overgrootvader Gerardus ten Broek. Op een keer ging hij naar de 
markt om een bnl te kopen. Op de markt stond een 
brillenkoopman met een stand. Gerardus paste de ene bril na de 
andere. Ten slotte zei hij: "Ja, door deze bril zie ik net zo als uit 
mijn ogen". "Dat is je ware," zei de koopman, "dan heeft u deze 
net nodig." Ten Broek betaalde en ging naar huis met zijn nieuwe 

Het fietsje werd tot vliegtuig 
omgebouwd 
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aanwinst 's Avonds voor het slapen gaan zette hij hem af Hij 
pakte een schone zakdoek om de bnl schoon te maken Tot zijn 
verbazing en schrik kwam hij tot de ontdekking dat er helemaal 
geen glazen in de bnl zaten 

C G Boonzaaijer-Valkenburg 

NIEUWE AANWINSTEN 
Ontvangen van: 
fam van Leeuwen-Ter Maten, 
Nieuwland 
Gerrit Bakker, Molenaar 

de heer G J Hoolwerf, uit het 
Gemeentearchief Hoevelaken 
mevr Hazeleger 

de heer H Westerhuis 

via Gert van Ginkel 
Uit smederij/fabriek H Berendse, 
Willaerlaan 

Mutsenplooiijzer 

Meelzakkennaald 
Meelzakkentrekker, om zakken 
meel naar je toe te halen 

Kadastrale Kaart Scherpenzeel 
1880, bijgewerkt 1886 (ingekleurd) 

Houten pollepel voor stamppot 
Blikken trommeltje v Rossems 
Matrozen Shag 
Glassnijder met diamant en een 
hamertje in foudraal 
Wildklem, greep, plaggenhak 
Bankschroef, vuurtangen, hamers 
- diverse modellen 

de heer M H de Koning 

mevr Koning-van Dalen, 
Amersfoort 

Gaslamp uit de 2^ Wereld Oorlog 

Toegangen op de Burgerlijke 
Stand Leusden 

de Gemeente Scherpenzeel 
Vijf fotoalbums 

Installatie Burgemeester J de 
Korte, 
Officiële opening Huize 
Scherpenzeel (2x) 
Feest 750 jaar (2x) 
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mevr Waterlander Toespraak Commissans van de 
Koningin, de heer J C Terlouw 
t g V herdenkingsdienst 
Scherpenzeel 4 mei 1995 

mevr J van de Gnft Bonnen en distributiestamkaarten 
-van de Brandhof 

BOEKENLIJST 
Slaperdijkgeld Woudenberg, Leusden en Renswoude -1653 

DOCUMENTATIECENTRUM 
In de zomermaanden zijn wij gesloten Maar dinsdagavond, 18 
september a s kunt weer een bezoek brengen aan ons 
documentatiecentrum van 19 00 - 21 00 uur De koffie staat dan weer 
klaar 
Het afgelopen seizoen werd ons centrum goed bezocht gemiddeld 10 
bezoekers per avond We groeien uit ons jasje Op de laatste 
dinsdagmiddag van de maand brengen vooral genealogen van buiten 
Scherpenzeel ons een bezoek Zij worden meestal door de Gemeente 
Scherpenzeel naar ons documentatiecentrum doorverwezen 
Sinds enige tijd zijn wij in bezit van een leesapparaat voor microfiches 
Van Renswoude kunt u nu de Burgerlijke Stand via microfiches 
raadplegen In het nieuwe seizoen hopen wij ook van Woudenberg de 
Burgerlijke Stand op microfiches te hebben 
Van mevrouw de Koning uit Amersfoort ontvingen de wij een index op 
de Burgerlijke Stand van verschillende gemeenten U kunt zich dan 
voorbereiden op een bezoek aan het Gemeentearchief van Amersfoort 
Ook zijn WIJ erg blij dat wij met toestemming van de Gereformeerde 
Kerk de doop- en huwelijksboeken mochten copieeren 
Van de Rabobank hebben wij een geldbedrag ontvangen om onze 
computer op te waarderen en verdere hard- en software aan te 
schaffen voor het digitaliseren van onze fotocollectie U ziet, voor het 
nieuwe seizoen hebben we weer van alles in petto 

Nu gaan we eerst van een heerlijke zomer genieten 
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