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VAN DE BESTUURSTAFEL
Met frisse zin beginnen we aan een nieuw seizoen. Terugkijkend
was er flinke belangstelling voor de rondwandeling langs OudWillaer, 't Spoekebos, De Haar, het Kerstavondpad en de
schietbaan. Steeds meer mensen ontdekken ook deze
interessante activiteit van onze vereniging.
Het documentatiecentrum is al weer open en wordt druk bezocht.
We zijn bezig met de aanschaf van de computer en de andere
benodigdheden om onze fotocollectie te digitaliseren. Ook dat
gaat binnenkort van start. Als er iemand is die daaraan mee wil
werken, dan horen wij dat graag.
Ook zijn we bezig met de inrichting van een tentoonstelling in de
Rabobank. Deze zal gaan over onze fotocollectie en de manier
waarop wij die voor het nageslacht bewaren.
Het nieuwe programma wijkt af van voorgaande jaren. We
beginnen dit jaar met een excursie naar Overeem bv. Dat komt
omdat dit bedrijf binnenkort van Scherpenzeel verhuist naar Ede.
Voor u een laatste kans om een kijkje te nemen in dit oerScherpenzeelse bedrijf.
Houdt u ook alvast 5 februari vrij. Dan is onze jaarvergadering.
Over de inhoud van deze avond vertellen wij u meer in ons
volgende nummer.
Over de excursie en de fietstocht zijn wij ons nog aan het
beraden. Suggesties zijn van harte welkom.
Het bestuur.
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EXCURSIE NAAR OVEREEM BV. OP 30 OKTOBER
2001
U bent gewend om met Oud Scherpenzeel in het voorjaar een
gerenommeerd Scherpenzeels bedrijf te bezoeken. Maar deze
keer is het anders. Overeem BV verhuist in december naar Ede.
Als we dit bedrijf nog willen bezoeken, moeten we het nü doen.
Want het is de moeite waard!
Het bedrijf is in 1921 als smederij begonnen aan de Dorpsstraat,
tegenover speelgoedzaak Werner. De oprichter was Jan
Overeem en vanaf die tijd droeg het bedrijf de naam Overeem
Metaal. Na de oorlog verhuist het bedrijf naar het toen nog
landelijke Oosteinde
(Zie luchtfoto Boven Overeem Metaal ligt het toenmalige garagebedrijf Auto
Rijk)

Er worden kettingkastbeugels, ceinturen, leren- en stofknopen
gemaakt. Nu is men helemaal gespecialiseerd in het maken van
profielen voor allerlei gebruik. Van deurposten tot autoonderdelen. Men ontwikkelt daarvoor zelf de gereedschappen,
zoals vormrollen en afkortstempels. Hoe dat in zijn werk gaat
kunt u gaan bekijken. Enkele machines zullen in werking zijn. U
kunt het hele proces zien en zult verbaasd zijn hoe het bedrijf
inmiddels is gegroeid. Ja, uit zijn jasje is gegroeid. Vandaar de
aanstaande verhuizing.
Op 30 oktober wordt u om 19.45 uur verwacht in de kantine van
Overeem BV, Oosteinde 86, Scherpenzeel. Om 20.00 uur wordt
de avond geopend en volgt een presentatie van de geschiedenis
van het bedrijf. Daarna krijgt u een rondleiding. De avond is
gratis.
Er kunnen maximaal 50 deelnemers mee. Omdat wij een grote
belangstelling verwachten is het nodig dat u zich van tevoren
opgeeft!
Belt u snel naar mevr. R. Penning, tel. 033-2778620.
Wacht niet te lang, want vol is vol.

HET VERHAAL ACHTER DE FOTO'S:
OTTO PIETER BENNEWITZ,
BURGEMEESTER VAN SCHERPENZEEL 1854-1868
Als vereniging krijgen we vaak foto's van de mensen. Vaak oude
foto's en een enkele keer zeer oude foto's. Zo kregen we foto's
van Otto Pieter Bennewitz (zie voorblad), zijn vrouw en een paar
kinderen van voor 1869. De foto's komen van de familie van
Hilten, die in de 19® eeuw bevriend waren met de Bennewitzen.
Joost van Hilten was notaris in Scherpenzeel. Hij was ongehuwd,
maar nakomelingen van zijn broer hadden de foto's in hun bezit.
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Via een vriendin van deze familie, die lid is van onze vereniging,
kwamen de foto's in ons bezit.
Als je zulke oude foto's ziet, word je nieuwsgierig naar de
personen die er op staan. Wie zijn het, wat deden zijn in
Scherpenzeel, hoe kwamen zij er en waar zijn zij gebleven? Dan
ga je zoeken en brieven schrijven en stukje bij beetje komen de
personen op de foto's tot leven.
Het enige wat ik wist was dat hij burgemeester van Scherpenzeel
is geweest van 1854-1868. En dat hij daarna burgemeester van
Zelhem is geworden.
In de Nederlandsche Leeuw van 1940 staat de familie Bennewitz
en ook in het Nederlands Kwartierstatenboek van 1958. Van de
voorzitter van Oud Renswoude kreeg ik het adres van een
achterkleinkind van Otto Pieter Bennewitz, die veel genealogisch
onderzoek heeft verricht. Dat is mr. C.W.D. Vrijland uit Overveen.
Aan hem dank ik de gegevens van de periode dat hij niet in
Scherpenzeel is geweest.
Otto Pieter werd in 1820 in Amsterdam geboren als zoon van de
bekende zilversmid Dirk Lodewijk Bennewitz. Bennewitz is een
erg on-Hollandse naam. Waarschijnlijk afkomstig uit OostDuitsland of nog verder uit Polen. In 1730 vestigde zijn voorvader
zich als degenmaker in het Duitse Herford. In 1785 komt de
grootvader van Otto Pieter naar Amsterdam alwaar hij zilversmid
wordt. Deze man krijgt 12 kinderen, waarvan er 4 jong overlijden.
Met drie andere kinderen gebeurt er een tragedie. Drie zoons
verdrinken tegelijkertijd in de Legmeer-Poel bij Amstelveen. Zij
waren 30, 24, 21 jaar. En één daarvan. Dirk Lodewijk Bennewitz,
is de vader van onze Otto Pieter. Hij verliest zijn vader als hij pas
V/z jaar oud is. Hij heeft zijn vader dus niet gekend en groeit op
met zijn moeder en stiefvader Jan Willem Kerkhoven.
Otto Pieter groeit op in een kunstzinnig en gefortuneerd gezin. Al
vroeg legt hij zich toe op de schilder- en tekenkunst. Hij krijgt
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twee tentoonstellingen in Amsterdam van zijn werk, vooral
landschappen met kastelen of een haventje
Na zijn huwelijk met Julia
Theodora
Petronella
Cornelia Verwey (zie foto
hiernaast)
gaan
ze
in
Oosterbeek wonen, waar
zich meer schilders hebben
gevestigd
Hij is een
bonvivant en hoefde zich
aanvankelijk nauwelijks om
zijn
financiën
te
bekommeren. Zijn moeder
laat hem nog land onder
Geldermalsen na en ook
zijn vrouw heeft geld. Later
vertrekt hij naar Eist bij
Nijmegen. Toch raakte de
bodem van de schatkist in
zicht en moet hij omzien
naar andere inkomsten Waarschijnlijk via connecties wordt hij in
1854 burgemeester van Scherpenzeel. Het dorp krijgt een
kunstschilder als burgemeester
Scherpenzeelse periode
Hij begint op de raadsvergadering van 13 november 1854. Als
burgemeester verdient hij ƒ 350,-- en later ƒ 400,-- per jaar Hij is
ook secretaris en ambtenaar van de burgerlijke stand, wat hem
ƒ 215,-- oplevert. Hij valt met zijn neus in de boter, want als hij
enkele maanden in functie is, is er de overstroming van 1855. De
Rijndijk breekt door en het water stroomt door de Gelderse Vallei,
dus ook door Scherpenzeel, naar de Zuiderzee Bijna het hele
dorp komt blank te staan. Mensen moeten hun huizen verlaten.
7

En de b urgemeester moet alles b egeleiden en later de
schadevergoedingen regelen. Zo zit hij gelijk midden in het werk.
In datzelfde jaar koopt hij een stukje grond waar een gesloopt
huis heeft gestaan. Hij laat er een nieuw herenhuis b ouwen. Dit
huis staat later b ekend als het rentmeestershuis, nu Dorpsstraat
262.
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Het 'Rentmeesterhuis' rond 1920

Hij leefde op nogal grote voet en of hij wel goed in een dorp
paste is de vraag. Tijdens een kermis zag hij de b oeren dansen.
Hij liep op hen toe en zei: "Zo moet je dansen", en deed het hen
voor.
Restjes tafelwijn kwamen in de fles "Pour Eux" en was b estemd
voor het keukenpersoneel.
Tien jaar wonen ze in Scherpenzeel als zijn vrouw overlijdt,
waarschijnlijk aan tbc. Ook twee dochtertjes overlijden aan deze
ziekte.
8

Dochter AnnaTheodora (Anna)
Bennewitz, trouwt met de kapitein
dierenarts Dirk Valewink

Zoon Jan Willem (Willem)
Bennewitz, wordt gemeentesecr
van Doetinchem en Sneek

Zoon Willem Karel (Karel)
Bennewitz, ov in 1869 in Zelhem
aan tbc

Dochter Anthonia Johanna (To)
Bennewitz, trouwt Cornelus
Wilhelmus Vnjiand, eerst
gemeentesecr van Hummelo en
Keppel, later burgemeester
aldaar

Uit een boedelbeschrijving blijkt dat hij 14 schilderijen m huis
heeft hangen van bekende schilders en dan nog 15 doeken van
hemzelf.

Schilderij (68 x 54cm -op doek) Landschap met doorwaadbare plaats in de
rivier, door O P Bennewitz

Verder veel serviesgoed, tafelzilver, boeken en dingen als een
verrekijker. Het behangsel van de muren van zijn huis heeft hij
zelf beschilderd met arcadische landschappen.
Hij blijft burgemeester tot 31-12-1868. Dan gaat hij met zijn 6
kinderen naar Zelhem. Waarom hij Scherpenzeel verlaat is met
bekend. Kon hij in Zelhem meer verdienen? Leek hem de plaats
beter"?
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Zijn afscheidstoespraak staat in de Arnhemsche Courant:
.■■■

■

■■

■

^

: Scherpenzeel, 31 January 1869
■
f Met leedwezen zien wij den dag naderen waarop onze :
■ geachte en b eminde b urgemeester de heer O.P Bennewitz [
': deze gemeente zal verlaten om naar zijne nieuwe standplaats :
: Zelhem te vertrekken. Ruim 14 jaren was hij aan het hoofd j
■ dezer gemeente geplaatst en veel van hetgeen Scherpenzeel •
: thans is, heeft het aan zijn b estuur te danken. Geen wonder:
i dat ieder zich b eijvert den waardigen man dien wij noode zien :
i heengaan zijne toegenegenheid te toonen. Donderdag werd :
: hem door het corps der weerb aarheid alhier onder zijn :
■ kommandant, den heer van Horn, eene serenade geb ragt ■
: terwijl de raad namens de gemeente vrijdag avond eenen :
■ prachtigen zilveren inktkoker als b lijvende gedachtenis den •
: vertrekkende aanbood.
:
■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ri*

Over de periode in Zelhem is weinig b ekend. Tien jaar is hij daar
burgemeester als hij in 1879 overlijdt.
In een bewaarde b rief schrijft hij:
Waarde kinderen,
Gisteren toen ik aan u wilde schrij ven kwam onverwacht
mevrouw Romer en eenige oogenblikken later Willem V. van
Keppel met Kee Renes, die er gelogeerd is en de kleine Willem.
Van harte wensch ik u geluk met uwen feestdag waarde Renes.
Ik schrijf u dit half slapende, daar ik eene zeer slechte nacht had
en om ruim 5 ure alweder op mijns stoel zit. Ik had gedacht u wat
aspergen te kunnen zenden, maar dat goed is ook al wispelturig.
Vanmorgen was er geen en zend u dus maar wat ik heb. Vaarwel
ik val in slaap, geloof mij.
Vader
Zelhem 16 me 11879
11

"Ik val in slaap, geloof mij". Een merkwaardige uitspraak, want de
volgende dag sterft hij.
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Na zijn dood wordt zijn nalatenschap b erekend Hij b ezit nog
steeds zijn huis in Scherpenzeel en een stukje land in
Geldermalsen. Zijn huisraad is het lieve b edrag van ƒ 3000,waard. Na aftrek van schulden en hypotheken blijft er ƒ 2614,over voor de vijf kinderen. Zij verkopen het huis in Scherpenzeel.
Voor de nalatenschapsberekening werd het getaxeerd op
ƒ 5000,-. Het brengt maar ƒ 2850,- op. Daarom wordt de
veiling opgehouden. Een maand later wordt het weer geveild, nu
voor ƒ 3500,- aan Hermanus Veldhuizen, gemeenteontvanger.
Dit wordt geaccepteerd.
Het huis heeft nog een geschiedenis. Het wordt jarenlang
bewoond door de rentmeester van Huis Scherpenzeel, Jan
Renes en later door Hendrik Berendse.
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Voor- en achterzijde van het 'Rentmeesterhuis' vlak voorde sloop in 1978
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In 1978 wordt het afgebroken. Veel mensen in het dorp vinden
dat jammer en het is indertijd de directe aanleiding geweest voor
het instellen van een monumentencommissie in 1979, die tot op
heden fungeert. Zo heeft Otto Pieter Bennewitz, de
burgemeester/ schilder zijn sporen tot in deze tijd nagelaten.

MAATJE KRAMER
Maatje Kramer is een gewoon Scherpenzeels meisje met een
bijzonder leven. Zij heeft een veelbewogen leven gehad met drie
huwelijken die alle kinderloos bleven. Uiteindelijk is ze op 75jarige leeftijd overleden en toen stond ze onder curatele. Reden
om ons eens te verdiepen in het leven van Maatje Kramer.
Maatje is in 1813 geboren als dochter van Jan Jacob Kramer en
Jannigje Renes. Haar vader komt uit Amsterdam en dat zal goed
te horen zijn geweest aan zijn accent. Haar moeder is een telg uit
het oude Scherpenzeelse geslacht Renes. Haar vader heeft twee
beroepen: allereerst schilder en als het weer dit beroep niet
toelaat, is hij wolkammer. Ze heeft nog een jongere broer Willem,
die later ook schilder wordt. Onze Maatje is dus van gewone
komaf. Niets bijzonders.
Als zij 22 jaar is, trouwt zij in 1835 met Johan Beatus Brantsen
Cuaneus. Een vreemde naam, daar is natuurlijk iets aan de
hand. Hij is de zoon van een wethouder uit Leiden. Op 30-jarige
leeftijd woont hij, zonder beroep, in S.
In Scherpenzeel komen vanaf + 1830 een aantal rijke mensen uit
het westen wonen. Deels getrokken door het romantische
plattelandsleven, maar ook vooral doordat het leven hier
goedkoop was. Johan Beatus Brantsen Cuaneus is zo iemand.
Wellicht is Maatje zijn huishoudster geweest? Of gewoon een
Scherpenzeelse schone. Er was wel een standsverschil. Zijn
voorgeslacht telt raadsheren en burgemeesters. Keurig vraagt
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Johan via de notaris toestemming aan zijn vader om met haar te
mogen trouwen. Pa vindt dat best en zo gebeurt het in 1835. In
1839 laten zij een testament op de langstlevende maken. Daaruit
blijkt echte liefde, want Johan had veel en Maatje niets. In dit
testament lezen we dat Johan gepensioneerd luitenant bij de
dragonders is. Op 30-jarige leeftijd al gepensioneerd! Kom daar
nu eens mee aan. Ze gaan wonen in het huis waar later Wes Pol,
de fietsenmaker en ernaast Frans de Koning en later zijn zoon
Kees wonen. Nu Dorpsstraat nr. 149: Schimmel's fruitpaleis en
nr. 147, vanouds bakkerij Wolswinkel.
In 1836 koopt Johan een huis aan het Oosteind, breekt het af en
laat er een mooi herenhuis neerzetten. Daar gaan ze wonen.
Het huwelijk verloopt niet zoals iedereen gehoopt had. In 1841
treffen we Johan aan ... "gedwongen verblijf houdende in het
stadskrankzinnigen en verbeterhuis te Dordrecht". Johan wordt
onder curatele gesteld en de boedel wordt opgemaakt. Naast hun
nieuw gebouwde herenhuis bezit Johan ook de twee
naastgelegen arbeiderswoningen en een stuk bouwland onder
Renswoude bij Scherpenzeel. Hij bezit effecten t.w.v. ƒ 20.000,-en in huis staat een inboedel ter waarde van ƒ1560,--.
De gezondheidstoestand is uitzichtloos. Johan blijft in Dordrecht
en de curator verkoopt een jaar later het herenhuis, de
daggelderswoningen en het land onder Renswoude. Voor dit geld
kopen ze in 1848 een ander huis terug, op de plaats waar nu het
oude gemeentehuis staat. Daar gaan Maatje en de inmiddels
teruggekeerde Johan wonen.
In 1849, na 9 jaar huwelijk, overlijdt Johan op 44-jarige leeftijd. Of
Maatje iets geërfd heeft, weet ik niet. Weduwe Maatje laat daarna
haar testament opnieuw maken. Dit gesloten testament werd
gedeponeerd bij de Scherpenzeelse notaris en mocht pas
geopend worden na haar dood. We hebben het in handen gehad
en het was nog steeds gesloten! Met veel zelfdiscipline hebben
we het zo gelaten.
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Een jaar na het overlijden van Johan trouwt Maatje opnieuw. Nu
met een onderwijzerszoon uit Amsterdam. Hij heet Adrianus
Johannes Baars, is bij zijn huwelijk kantoorbediende, maar
vestigt zich in Scherpenzeel als boekverkoper. Ze zijn niet
onbemiddeld, want in 1853 kopen ze voor ƒ 2000,- de boerderij
De Leisloot in Leersum en twee woningen onder één dak bij de
Holevoet. En Maatje geeft haar moeder een staatslening van
ƒ 5000,--. Verder lenen zij zo'n ƒ 10.000,- aan diverse personen.
Een rijke boel dus.
Ze huren een huis van Willem Teseling. Daar gaan ze wonen en
hebben ze hun boekwinkel. Nu is in dit pand Makelaardij
Schimmel, Dorpsstraat 207, gevestigd.
In 1853 maken ze een testament op de langstlevende. Niet lang
daarna in 1854, na vier jaar huwelijk overlijdt Adrianus Johannes
Baars, nog maar 34 jaar oud.
Kort voor zijn dood haalt hij een rare stunt uit. Op een bezoek
aan zijn ouders in Amsterdam gaat hij daar naar de notaris en
maakt zijn ouders tot zijn erfgenamen. 2''/2 maand later sterft hij
en de boedel wordt beschreven in een boedelscheiding. Maatje
moet de erfenis dus afstaan aan haar schoonouders. Zou zij
geweten hebben van dit tweede testament? Maatje houdt de
huizen en de boerderij in Leersum. Haar schoonouders krijgen
ƒ 9000,Als Maatje voor de derde keer wil trouwen, heeft zij dus wat
geleerd: zij trouwt op huwelijkse voorwaarden. Twee jaar na de
dood van haar tweede man trouv\/t ze in 1856 met de
Veenendaalse koopman en voerman, de weduwnaar Izaak
Weppelman. Maatje houdt haar goederen in eigen beheer en
draagt jaarlijks ƒ400,- bij aan het huishouden. Inmiddels is zij 42,
Izaak Weppelman is 34 jaar. Nu volgen er enkele jaren van rust.
In 1859 hebben ze een tegenvaller als ze een huis willen kopen
in de Krommehoek, nu Marktstraat. Eigenlijk is dit huis geen huis,
maar een ruïne. Het is door de vorige eigenaar Antonie Budding
16

in brand gestoken en die mag dit 20 jaar overdenken in het
tuchthuis van Leeuwarden. Zijn broer verkoopt de bouwval voor
ƒ 125,- aan Maatje. Maar daar steekt de Vrouwe van
Scherpenzeel een stokje voor. Zij heeft het huis genaast.
Het recht van naasting is een bijzonder verschijnsel. De grond
van bijna heel de bebouwde kom van Scherpenzeel is in die tijd
van de Vrouwe van Scherpenzeel. De bewoners moeten haar
daar jaarlijks pacht voor betalen, de zogenaamde hofpacht. De
huizen zelf zijn het eigendom van de mensen. Als nu zo'n huis
wordt verkocht moet eerst toestemming aan de Vrouwe van
Scherpenzeel worden gevraagd. Zij mag het huis, nadat het al is
verkocht, voor hetzelfde geld kopen. Dat is in de geschiedenis
enkele keren gebeurd. In dit geval omdat de verkoper nog een
hofpachtschuld heeft. De Vrouwe van Scherpenzeel koopt het
huis en betaalt het bedrag dat overblijft nadat de schuld er is
afgetrokken.
Maatje en Izaak gaan weer wonen in hun huis waar nu het Oude
Gemeentehuis staat. Dit huis was verhuurd geweest zolang
Maatje bij de boekwinkel woonde. In 1868 verkoopt zij haar
boerderij in Leersum. Maatje en Izaak kunnen het goed met
elkaar vinden. Dit wordt bezegeld in een testament op de
langstlevende.
Aan het eind van haar leven gaat het mis met Maatje. Wat er aan
de hand is weten we niet, maar zij wordt onder curatele gesteld.
Haar man is curator. Dementie? Waanzinnigheid? Ze heeft
zoveel meegemaakt. Op 11 november 1888 overlijdt zij in
Scherpenzeel op 75-jarige leeftijd. Zo komt er een eind aan het
veelbewogen leven van een gewone schildersdochter.
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"HOE ZALIG ALS DE JONGENSKIEL NOG OM DE
SCHOUDERS GLIJDT" ( deel III)
(Uit: Camera Obscura; Nic. Beets of Hildebrand)
Hier volgt het slot van het verhaal in drie delen van Siem Vlastuin.

Bij Cees Bakker, de smid, stonden wij vaak te kijken naar het
beslaan van paarden. De stank van het schroeien van het
gloeiende ijzer aan de hoef ruik ik nog. En wanneer het ijzer
eenmaal pas was, dan werd het er onder genageld, de nagels
krom geslagen en gevijld. Machtig mooi!
Datzelfde kon je ook zien aan de Holevoet, in de hoefstal die
daar stond (zie foto hiernaast. Rechts op de achtergrond, achter de bomen,

is nog net de hoefstal te zien). Later hebben Tine, mijn vrouw, en ik in
het Openluchtmuseum in Arnhem daar nog samen in gezeten.
De tuinbaas van Royaards woonde in het huis bij de poort (nu
een hekwerkje) tegenover de kerk. Vermeer heette hij en hij had
o.a. 2 brave jongens: Jan en Gerard. Destijds was dat een echte
poort met deuren zo dik als een vuist. In de winter, met een pak
sneeuw verzamelden zich daar tientallen jongens, de helft buiten
en de helft binnen de poort.
Stapels sneeuwballen werden gemaakt en de jongens in de
Dorpsstraat moesten proberen er in te komen, terwijl de anderen
dat moesten verhinderen. En maar sneeuwballen gooien, totdat
er een ruit sneuvelde en de tuinbaas ons wegjoeg.
De bovenmeester Hefting was weg van motorfietsen. Wanneer
tegenover de school bij Bart Schuur, die de fietsenzaak van mijn
vader had overgenomen, ook maar een motor startte, klom hij
boven op de bank om over de vensterbank heen te kunnen
kijken.
Hij, en vooral zijn vrouw, welke ook onderwijzeres was geweest,
lieten door een heel stel leerlingen een kinderoperette uitvoeren,
die bij Wout van Oostrum in de Soos werd opgevoerd.
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Het instuderen van de tekst met muziek gebeurde door mevr.
Hefting bij de piano. Ook de kostuums werden door haar en
diverse hulpvaardige moeders gemaakt. Operettes, zoals
Sneeuwwitje, Repelsteeltje enz. zaten er ingehamerd en hele
stukken ken ik nog uit mijn hoofd.
In de Soos bij Wout v. Oostrum was soms ook een film, zoals
Ben Hur. Wanneer je door de tabaksrook het doek niet meer kon
zien, riep Wout: "Hé jongens, zet achterin de wiendzuuger es an!"
Wanneer in de dertiger jaren iemand gedaan kreeg (= werd
ontslagen, omdat er geen werk meer was bij de baas), was er
een enkeling, die het geluk had bij de Gemeente te worden
aangesteld.
De vrouw van die man zei dan tegen haar kennissen: "Mijn man
werkt nou niet meer, hij is aan de Gemeente."
Naast onze oude fabriek lag het woonhuis en werkplaats van Piet
de Jongh, timmerman/aannemer. Hij woonde daar met zijn
vrouw, tante Jans en de dochters Trijn en Alie. Alie werd later
een hele knappe meid en kon vrijers krijgen bij de vleet.
De Oude opa, Aart de Jongh woonde erbij in. Hij draaide voor mij
de mooiste tollen, die je maar wensen kon en hij maakte ook een
paar prachtige kleppers van vuurrood hout.
Boven in het magazijn van de fabriek was voor ons jongens altijd
wel wat te knutselen. Er lagen afgekeurde fietsdynamo's, waarin
prachtige magneten zaten en niet te vergeten de onderdelen van
ouderwetse kaars- en carbidlantarens. Van de lenzen, die daarin
zaten, kon je fijne brandglazen maken.
In de lakkerij was het altijd heerlijk warm. De grote en kleine
ovens gaven heel wat warmte af. Voor degenen die daar werkten
zal het in de zomer wel niet zo prettig zijn geweest.
Het knapste jongetje in de klas was ongetwijfeld Wim Gijsbertse.
Als de anderen nog zaten te dubben hoe het in elkaar zat, had hij
zijn sommen al af. Hij werd later ook hoofd ener school en
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meester Hefting was goed gek met hem. Als beloning mocht hij
soms met meester meerijden met zijn motorfiets met zijspan!
En die eerste radiotoestellen. Men zat ademloos voor de
luidspreker of met koptelefoon op. Een radio met 4 lampen
voorop en een paar verwisselbare spoelen voor de golflengte.
Gewoon een mirakel!
De hele familie luisterde naar mooie muziek (moet je nu om
komen). En naar de hoorspelen, zoals Ome Keesje, de familie
Mulder, met als herkenningsmelodie de "Moldau". En niet te
vergeten de thrillers, zoals Paul Vlaanderen met Sir Graham
Forbesen met ina, verder Dodenhuis enz. Je zat er soms bij te
griezelen en op het hoogtepunt brak het af en het ven/oig kwam
een week later.
Al prutsende maakte je zelf een z.g. kristalontvanger: een heel
klein brokje kristal met daarop een puntvormige elektrode, met de
hand te bedienen; die schraapte je erover en met de koptelefoon
op kon je dan muziek horen. Schitterend!
Met behulp van onze werkbaas Lansing, die een verwoed
amateur radioknutseiaar was, bouwden we een zender met
afgekeurde lampen van een radiocentrale. Het bereik was 'een
paar honderd meter.
De dorpsgemeenschap was maar klein in die dagen, ongeveer
1500
inwoners.
De
gezinnen
waren
daarentegen
verhoudingsgewijs groot en je was al gauw ergens familie van
elkaar, al was het maar uit de verte.
Zo hoor ik mijn vader nog verteilen dat mijn grootouders in de
wintertijd op "boerenvisite" gingen b.v. bij de oude Willem
Werkman op de Haar. Willem z'n vrouw was een nicht van mijn
grootmoeder, die zelf van Wittenoord kwam, waar ze zeventien
kinderen hadden. Mijn vader, als jochie van een jaar of vijf, mocht
mee. Eerst passeerden familie, vee en oogst de revue en al
zittende op den heerd kwamen in het laatst allerlei griezel- en
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spookverhalen los, zodat je als kind de rillingen over de rug
liepen.
's Avonds terug naar het dorp over het 'Kerstavondpad' hield mijn
vader de slippen van opa's jas stevig vast. Van achter iedere
boom kon wel eens zo' n "spoek" vandaan komen. Je zat daar
ook niet zover van het Spoekenbos af.

j

De oude Willem Werkman zat in het laatst van zijn leven in het
"Huis in de Wei", waar wij ook heel wat familie hadden zitten. Hij
zat dan vaak in de hal te praten met een medebewoner, die
blijkbaar niet zo goed van de Scherpenzeelse verhoudingen op
de hoogte was. Wanneer wij dan de trap opliepen, hoorden wij
die onbekende zeggen: "Jie kent ok iedereen hier, wie bin dat
noe weer!"
"Weet jie dat niet", zei de oude Willem, "hij is toch een jong van
Jan Vlastuun van de Eris en zij een dochter van Johan Sjimmel
uut de Holevoet."
Hij sprak zo luid, datje het door het hele huis wel kon horen en al
lachende liepen wij de trap op, verder naar boven.

j

De telefoon in de twintiger jaren was er nog één met een slinger.
Eerst draaien aan die slinger, dan kreeg je het postkantoor /
centrale (Johan v.d. Ham). " Ha, Johan, mag ik Amsterdam
1288?." Even later ging de bel weer. "Hallo Jan, hier heb je de
lijn met Amsterdam." Veel aansluitingen waren er nog niet, wij
hadden toen nummer 8. Nu hebben we, net als iedereen, een
nummer met 10 cijfers.

j

Vroeger werden de kinderen meestal vernoemd naar voorouders.
Toen mijn opa werd geboren, moest hij naar zijn grootvader
worden genoemd: Sijmen. Maar dat vonden ze toen niet bijbels
genoeg en werd hij Simon gedoopt. Dat hielp niks, want zijn hele
leven werd hij Sijm genoemd en toen hij ouder werd "de oude
Sijm". Nu noemen sommigen mij ook zo.
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Onze kinderen hebben nog familienamen, maar onze
kleinkinderen lang niet allemaal meer. Sommigen hebben hele
vreemde namen, niet dat ze er ons minder lief om zijn. Maar toen
er bij mijn oudste zoon Jan een jongetje werd geboren, kwam hij
vragen of hij Simon of Sijmen moest heten, wij hebben toen voor
de ouderwetse naam gekozen en zo heet ie nog. Nostalgie
natuurlijk, maar toch....
Schoolreisjes naar Amsterdam, musea en grachten, Artis, naar
Den Haag en Scheveningen, Kraantje Lek (Bloemendaal) enz. Er
zijn nog foto's van. De meesten die er op staan zijn er niet meer.
Als we naar Den Haag gingen, liepen we door de Groep naar de
Heuvelse Steeg, waar een perronnetje was. 's Avonds liepen we
dan weer in omgekeerde richting naar Scherpenzeel terug.
Siem Vlastuin.

ZOEKEN IN OUDE STOFFIGE ARCHIEVEN, DAN
KOM JE NOG WEL EENS WAT LEUKS TEGENl
Anno achttien honderd zes-en-veertig den zeventiende maart.
Om negen uur 's avonds bevalt in een huis aan het Westeind
GRIETJE VAN KESSEL-BANIS , zeven en dertig jaar oud, van
een kind. Deze wordt aangegen de Achtiende Maart door de
vader GERRIT VAN KESSEL, zeven en dertig jaren oud en van
beroep voerman. Als medegebrachte getuigen kwamen mee:
HENDRIK DEN UIJL, oud acht en dertig jaren, van beroep
wolkammer en
JAN LUBBERT COUZIJNSEN, oud zeven en twintig jaren, van
beroep schoenmaker.
Nadat de acte was voorgelezen is deze ondertekend (zie volgende
biz.) door: de vader, de twee getuigen en OLIVIER STERK de
burgemeester:
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1

Nu u dit verhaal leest denkt u misschien; Leuk, maar wat is daar
zo bijzonder aan? Dat zullen wij u nu vertellen.
Op de negen en twintigsten Maart des jaars achttien honderd
acht en vijftig werd GERRIT VAN KESSEL evenwel bij
gelegenheid van de loting voor de Nationale Militie van een zijner
Zoons, toen men hem wilde opdringen dat hij met zes inplaats
van met vijf zoons gezegend
was. Heeft ontdekt dat
bovengemelde Zijne dochter, in het voormeid register
abusievelijk was ingeschreven als een kind van het mannelijk
geslacht aan wien de voornaam van CATHARINUS is gegeven.
Dat hij niet zal behoeven aan te toonen dat het voor zijne dochter
van belang is dat deze onderling in hare geboorte acte worde
verbeterd, en zij in het genot gesteld van de aan de schoone
sekse toekomende voorregten. Dat requestrant (Gerrit van
Kessel) blijkens hier bij overgelegd attest onvermogend is, de
daartoe gevorderde kosten te dragen. Redenen waarom hij zich
naar aanleiding van art. .. (wij zullen u niet vermoeien met de
nummers) met vorigen eerbied wendt tot de rechtbank. Met
verzoek dat het dezelve moge behagen.
1®*® bevelen de verbetering van de geboorte acte van
Requestrants dochter hierboven gemeld, ingeschreven in
de Registers van den Burgerlijken Stand der gemeente
Scherpenzeel.
2^^^
te gelasten dat op den kant der voormelde acte, zowel in
de Registers welke in de archieven der gemeente te
Scherpenzeel als in die welke ter griffier van de rechtbank
berusten. Zal worden aangetekend dat het daarin
vermelde kind is van het vrouwelijk geslacht met den
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3'^^

voornaam van Catharina en niet zoo als daarin abusivelijk
is vermeld van het mannelijk geslacht met den voornaam
van Catharinus. Er mag geen uitreksel afgegeven worden
zonder deze kant aantekening.
te bevelen dat deze te geven beschikking vrij zal zijn van
zegel en gratis worden geregistreerd en vijders vrij van alle
andere kosten aan hem zal worden uitgewerkt.

En zo werd na twaalf jaar CATHARINUS van de ene op de
andere dag als CATHARINA te boek gesteld.
Wij kwamen hier achter doordat we de namen van iedereen die
geboren is van 1811 tot en met 1950 in de computer hebben
gezet - op naam met geboorte-, aktenummer en datum, zodat als
u eens wilt zoeken naar uw familie, u in één oogopslag kunt zien
hoeveel familieleden van u geboren zijn in Scherpenzeel en u
makkelijker de akten kunt vinden.
H.S.H. Koning-van Dalen
M.G. de Wijs-Koning
N.B.

Wat kunnen wij hieruit leren: Leest u, alvorens u een akte
ondertekent, deze eerst in zijn geheel door.

NIEUWE AANWINSTEN
Ontvangen van:
De heer J. v. Engelenburg

Een stoof, vroeger in gebruik
bij de N.H. kerk voor voetverwarming.
Een boekje "Het
vernietigingskamp" door
Gevangene nr 17.
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De fam. Floor:

Een ruimbagagekist. Deze
kist werd, in opdracht van naar
huis vertrekkende Indiëgangers, door inlandse timmerlieden gemaakt. De heer E.
Floor diende te Semarang bij
de LTD (= onderhoud voertuigen).

De heer W. van Bruggen:

Een penning 2^ prijs 1® afd.
Muziekver. Caecilea,
Scherpenzeel 1938. Deze
penning werd aangeboden
door de voetbalver. "S.V.C."

Mevr. J.A. Patijn-Bijl de Vroe:

Een antiquarisch boekje,
getiteld "Over het Schapenscheren en het scheren in het
algemeen", een redevoering
gehouden op het Nut te
Scherpenzeel, november 1872,
opgesteld en voorgedragen
doorJ. Bronkhuijze, Heer van
Lede en Oudewaard.
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ZOEKEN IN OUDE STOFFIGE ARCHIEVEN, DAN KOM JE
NOG WEL EENS WAT LEUKS TEGEN!
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NIEUWE AANWINSTEN
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De kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk
zaterdag 17 november 2001
bij één van de redactieleden te zijn ingeleverd.

X

X

X

X

X

Ondergetekende, dhr/ mevr.:
Straat en huisnummer:
Postcode + woonplaats:
geeft zich op als lid van de Vereniging "Oud-Scherpenzeel" tegen
een contributie van 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 datje samen sterk bent. De Rabobank
heeft ais geen.- ander een traditie van
samenwerken en bouwen aan relaties. Het
is een bank van mensen vóór mensen.
Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank
staat midden in de samenleving. Daarom zijn we
vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfs~
leven, verenigingen en
scholen. We weten wat
er leeft, ook als het niet
om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die
net zo thuis is in de buurt als u.
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