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VAN DE REDACTIE
In dit nummer treft u weer een aantal artikelen aan die ons meevoeren
naar vervlogen tijden. Mevrouw Dee-Weerd heeft positief gereageerd
op ons verzoek haar Scherpenzeelse herinneringen op papier te
zetten. Het eerste deel treft u in dit nummer aan.
Via mevrouw Vlaanderen-Overeem kregen we verdere informatie over
het gezin Overeem, beschreven in 13^^^ jrg., nr. 4. De niet in het rijtje
kinderen genoemde zoon Kees is geboren 11-11-1909. Zijn leven werd
geplaagd door epileptische toevallen. Hij mocht niet oud worden, hij
overleed op 22-11-1944 ten gevolge van een tragisch ongeval. Enkelen
van u zullen zich misschien nog herinneren dat zijn broer Wim dikwijls
met Kees door het dorp wandelde. Wim was trouwens geen fabrikant,
zoals in bovengenoemd nummer werd vermeld, maar boekhouder.
Van de heer ing. C. Taal, wonend aan de Pluimenweg 23, kregen we
antwoord op de vraag van Joh. Lagerweij op pag. 16, ^4'^^ jrg. nr.1,
waar het Femmedijkje moest zijn. Het Femmedijkje was namelijk de
huidige Pluimenweg. In het cahier 'Scherpenzeel. Poort van
Gelderland' , samengesteld door dr. J.C. Klesser, kunnen we op pag.
45 lezen dat het Femmedijkje een verbinding vormde tussen de
Straatweg (ook wel Rijksweg genoemd en nu Stationsweg; red.) en de
Glashorsterdijk, ter hoogte van de Doornheg (ongeveer waar nu het
huis van de fam. Taal staat; red. ). De verklaring voor Femmedijkje
wordt in het cahier gezocht in de Friese mansnaam Femme, een
waarschijnlijke eigenaar van boerderij de Doornheg.
De redactie werd onlangs door enkele trouwe bezoekers van het
documentatiecentrum gewezen op een oude akte, waarin het volgende
te lezen is: Femmetje Moersbergen en Hendrik Roelofsen van
Methorst hopen op 02-11-1803 voor f 900,- van Hendrik Willemsen van
Voorthuisen en Aart Willemsen van Voorthuisen, geh. met Gisbertje
Floor de bouwmanswoning de Doorneheg in Glashorst te kopen.
Wellicht licht hier de oplossing voor de naam. Op de oudst bekende
wegenlegger van Scherpenzeel uit 1860 staat het Femmedijkje
vermeld als zand-voetpad tussen Rijksweg en Glashorsterdijk.
Hartelijk dank voor uw reacties. Onze lezers wensen we weer veel
leesplezier en een mooie zomer. Het volgende nummer hopen we in
oktober uit te brengen.
De redactie
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VAN DE BESTUURSTAFEL
De zomer nadert, maar de vereniging is nog volop actief. Elke
dinsdag is de boerderij De Beek open voor de "Knapzakroute",
een fietsroute door de omgeving langs zes boerderijen. Wat er op
De Beek te doen is kunt u lezen in dit nummer. U hoeft niet de
hele route te rijden, maar u kunt ook gewoon langsgaan.
In Huis in de Wei hebben wij, samen met de Vereniging Oud
Renswoude, een tentoonstelling ingericht over oude ambachten
en het trouwen, zoals dat vroeger ging. Zeer de moeite waard, ga
maar eens kijken.
De excursie naar Xanten was volgeboekt. Een reisverslag vindt u
in dit blad. Op 29 juni is de open dag bij Overeem, in hun nieuwe
pand in Ede. U leest meer hier over op pag. 21.
Op 6 juli is de fietstocht. In de uitnodigingen vindt u meer
informatie.
Ondertussen hebben enkele bestuursleden in Huis in de Wei
verhalen over vroeger verteld en een cursus bezembinden
gegeven.
Het documentatiecentrum is gesloten tot september. Onze
internetsite wordt druk bezocht en via dit kanaal bereiken ons
steeds meer verzoeken om informatie.
De bestemming van Huis Scherpenzeel en alles wat daarbij hoort
houdt ons volop bezig. We zijn door de werkgroep die de
mogelijkheden moet inventariseren uitgenodigd. Wij hebben de
boot in eerste instantie afgehouden. Eerst willen wij weten welke
cultuurhistorische waarde de gemeente aan de gebouwen hecht
en wat precies de Arbo-eisen zijn. Pas dan kunnen wij met
ideeën komen die hout snijden. Heeft u suggesties, dan horen wij
die graag.
Ondertussen zijn wij volop bezig met de voorbereiding voor een
cadeautje voor u. Wat het is mogen we nog niet vertellen. Wel
dat u het krijgt ter gelegenheid van ons 35-jarig bestaan. Dat
vieren wij op onze jaarvergadering in februari 2003.
Maar zover is het nog niet. Wij hopen u voor die tijd op onze
activiteiten te mogen begroeten.
Het bestuur
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IN MEMORIAM/Dr. J.C. Overeem
Op 25 april 2002 is Jan Overeem overleden. Bijna dertig jaar
geleden was Jan betrokken bij de oprichting van de Vereniging
Oud-Scherpenzeel. Hij was de eerste penningmeester van onze
vereniging en hij heeft deze functie vele jaren vervuld. Jan was
een zeer beminnelijk persoon en had veel belangstelling voor de
historie van ons dorp. Enkele maanden geleden werd hij ernstig
ziek en beterschap bleek niet mogelijk. Jan is 69 jaar geworden.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte bij dit grote
verlies.

KONINKLIJKE
SANGERS

ONDERSCHEIDING

VOOR CHRIS

Op 26 april jl. was het een bijzondere dag voor Chris Sangers.
Nietsvermoedend ging hij naar Boschzicht om foto's te maken
van de mensen die een lintje kregen. Toen hij binnen kwam en
veel familie en kennissen zag zitten begon er een lampje te
branden....
Mede op voordracht van onze vereniging kreeg hij dat lintje. Zijn
lijst met verdiensten is lang. Hij heeft de fotocollectie aangelegd,
die uitgegroeid is tot zo'n 10.000 foto's. Zelf maakte hij talloze
foto's die inmiddels al historische waarde hebben. Op het
gemeentehuis was en is hij vraagbaak voor iedereen; voor
toespraken van de burgemeester tot het maken van werkstukken
van scholieren. Ook is hij lid van het Comité voor
Scherpenzeelse Cahiers. Dit comité verzorgde in de loop der
jaren een aantal boeken over de geschiedenis van Scherpenzeel.
Er is sowieso bijna geen historisch boek verschenen of Chris had
er mee te maken.
Hij hielp mee organiseren van tentoonstellingen. Hij deed
onderzoek naar de Indië-gangers van Scherpenzeel. En elke
dinsdagavond is hij te vinden in ons documentatiecentrum.
Chris Sangers is geen lid van onze vereniging omdat hij bij de
gemeente werkt. Hij wil geen belangenverstrengeling.
Desondanks kunnen wij altijd op zijn medewerking rekenen.
5

Chris Sangers in geanimeerd gesprek met burgemeester Colijn-de Raat, die
tiem zojuist de koninklijke onderscheiding heeft opgespeld

Zijn naam wordt weinig vermeld omdat hij altijd op de
achtergrond heeft gewerkt. Daarom hebben wij hem graag
voorgedragen voor een lintje om hem de erkenning te geven die
hij verdient. Van harte gefeliciteerdi
Het bestuur

ZOMERACTIVITEIT: FIETSTOCHT
Op zaterdagmiddag 6 juli a.s. nodigen wij u van harte uit voor
een gezellige fietstocht (incl. kleine excursie).
Start: 14.00 uur bij de Ned. Herv. kerk te Scherpenzeel.
De tocht gaat via de Kleine Melm naar Renswoude, waar we
door onze collega-bestuursleden van Oud-Renswoude worden
ontvangen voor een korte excursie.
Het belooft een mooie middag te worden. Zo rond 17.30 uur
hopen we terug te zijn in Scherpenzeel.
Gert van de Peut

VERSLAG EXCURSIE VAN ZATERDAG 1 JUNI
Op zaterdag 1 juni jl. was het schitterend weer. Dat maakte een
mooie dag van de reis naar het Duitse Xanten. Met een bus vol
kwamen we langs de voormalige kerncentrale van Kalkar, nu
pretpark. In Xanten werd er eerst koffie gedronken met een
vierkante meter appeltaart. Het was zo'n werk om dat naar
binnen te krijgen dat het programma gevaar liep. Toch meldden
we ons redelijk op tijd bij de Nederlands sprekende gidsen.
We bezochten de prachtige St. Viktor, een Domkerk die het hele
stadsbeeld beheerst. Het viel ons op bij oude teksten op
wandtapijten en ook in de stad, dat er nog veel in het Nederlands
werd geschreven. Of zou men in 1574 hebben geweten dat wij
kwamen. De kerk is na de verwoesting in 1944 weer prachtig
hersteld. De kunstwerken waren tijdens de oorlog in veiligheid
gebracht en konden daarom nu bewonderd worden. Prachtige
altaarstukken en een bijzonder crypte. Na een rondleiding door
de prachtige stad werden we verrast met een 'Kanonikus'. Veel
dames dachten dat zij een kus van een kanunnik kregen, maar
dat viel tegen. Het bleek de plaatselijke borrel te zijn.
Langs de kermis op het stadsplein liepen wij naar restaurant
Neumaier voor de lunch. Het kostte onze reisleider Jan de Lange
wel enige moeite om iedereen uit de draaimolen en botsautootje
te houden.
Na de lunch bezochten wij het Archeologische Park. En dat was
erg de moeite waard. Aan de hand van opgravingen waren er
enkele gebouwen weer opgebouwd. De tempel, het badhuis, het
amfitheater tot zelfs de riolering; onze uitstekende gidsen konden
er veel over vertellen. Deze grote Romeinse vestiging is nog lang
niet helemaal onderzocht. Toch kan men zich redelijk voorstellen
hoe het is geweest.
Daarna gingen we weer naar Scherpenzeel. De visboer was
gelukkig nog niet verdwenen, zodat Barend Hooijer nog niet
meteen naar huis kon. Zo kwam een einde aan een mooie
excursie, die uitstekend was georganiseerd.
Een deelnemer.
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JEUGDHERINNERINGEN VAN NEL WEERD ( deel I)
Mijn vroegste herinneringen liggen op de Oude Barneveldse
Weg, in het 4 huis van het rijtje van zes dat daar nog steeds te
vinden is. Daar ben ik in 1932 geboren, de jongste en het enige
meisje van 4 kinderen. Mijn moeder zei altijd dat toen ik geboren
was vader meteen een kinderwagen ging kopen, die ze eerder
nooit bezat.
Die Oude Barneveldse Weg staat me bij als één groot speelveld
Aan het begin op de hoek woonde Leida , de jongste van het 7
kinderen tellende gezin Hooyer, waar de melk van de eigen
koeien
dagelijks
uitgevent
werd.
Opoe woonde bij
de familie tot haar
dood, we waren dol
op opoe omdat
onder de talrijke
rokken
vandaan
altijd wel een cent
tevoorschijn kwam
om bij Middendorp
een zak schuimpjes
te
kopen.
Ze
voorzag de hele
familie
van gebreide sokken in de
klompen, ze breide
gemakkelijk
een
sok per dag.
V.l.n.r.: Nel Weerd, Leida Hooyer, Corrie Mandersloot.

Onze naaste buren waren aan de ene kant de fam. Valkenburg
niet dezussen Teuntje en Lies en links naast ons de weduwe
veldhuizen, haar zoon was de eigenaar van het café- restaurant
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om de hoek in de Dorpsstraat, waar ook een dochtertje was,
Marietje geheten.
Het 2 huis was van fam. De Jong, tante Jeun, zoals ze in mijn
herinnering leeft. Haar man hield vogeltjes, ze hadden maar één
kind, Wim, die als een heel keurig ventje bekend stond.
Het laatste huis was van de fam. Van Kampen. Door het gangetje
naast hun huis kon je achterom komen, waar voorbij de
schuurtjes, de kippen- en varkenshokken de diepe groentetuinen
lagen. Het hele jaar door at men van de groenten daaruit. In die
omgeving , op de ongeplaveide grond werd in mijn herinnering
alleen maar door ons kinderen buiten gespeeld. Hetzij koppeltje
duikelen over de ijzeren stangen die de hekjes vormden of slootje
springen voorbij het huis van de fam. Vink aan de overkant. Van
de hooizolder glijden bij Leida thuis of "gala" spelen met alle
kinderen uit de buurt zoals Johan en Evert Sterk die in dat lage
Hans en Grietje huisje woonden achter ons buurtje. Dat huisje dat er helaas niet meer is, omdat het lang geleden is opgeslokt
door de uitbreiding. De oude Sterk was fruitkweker en z'n vrouw
zaaide en kweekte weelderige bloembedden, die in mijn
herinnering altijd bloeiden. Het enige trauma dat ik in die
omgeving opgelopen ben, is van het gekrijs van het varken dat bij
de fam. Van Bruggen geslacht werd. Zij woonden in het 1^^® huis
en ik denk dat ik vanwege die ervaring altijd maar het
omweggetje nam door het steegje bij Van Kampen.
Die Oude Bameveldse Weg was in de jaren 30 nog een
zandweg, alleen het eerste stukje tot voorbij Vink was smal
bestraat
Over die straatsteentjes klonk tegen het eind van de dag vaak
het geluid van paardenhoeven. Ik was er dan als de kippen bij
om de zigeuners in hun houten woonwagentjes voorbij te zien
trekken. De paarden moesten vaak met stokslagen in beweging
gehouden worden. Er renden altijd een stel haveloze kinderen
om de rij wagens heen, soms was het een hele karavaan. Ze
waren dan op weg naar een vaste plek vlakbij Ebbenhorst en
daar bivakkeerden ze dan enkele dagen. Het was m'n grootste
passie in de buurt van de woonwagenbewoners rond te zwerven
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en de lucht van de paarden en mensen op te snuiven en hun
manier van leven gade te slaan. Eigenlijk wou ik er bij horen en
ookzo'n leven leiden.
Het moet midden jaren dertig geweest zijn dat ons gezin
verhuisde naar de Dorpsstraat en we in het diepe huis bij de
smederij kwamen te wonen. Voor mijn leventje maakte dat geen
verschil. Het in en uitlopen bij de buurtkinderen over en weer ging
gewoon door. Verkeer was er nauwelijks en de rij bomen voor de
huizen aan de overkant tot het boerderijachtige huis in de bocht
waar links Corrie Mandersloot woonde en rechts Ina Inkenhagen
maakte het Oosteinde heel intiem.
Van die verhuizing naar de smederij weet ik dan ook niets meer
behalve dat Leida niet meer gewoon altijd buiten te vinden was,
maar dat zij aan de houten poort in de gang die voor en
achterkant van elkaar scheidde om Nellie stond te roepen. De
reden waarom ik dit opschrijf, is de foto op de voorpagina van de
uitgave van "Oud Scherpenzeel, december 2000, waarop het
gezin Overeem te zien is met de inwonende knecht Bart Weerd ,
die later mijn vader werd. Die foto moet genomen zijn in
ongeveer 1912.
Ik wil graag iets meer over het leven van mijn vader vertellen en
vooral hoe het kwam dat hij, ik denk in 1923, opnieuw in
Scherpenzeel terecht kwam.
Hij was een weeskind en werd opgevoed in een weeshuis in
Amsterdam, gescheiden van z'n twee jongere zusjes. Jongens en
meisjes apart In die tijd. Er was geen sprake van 'doorleren', als
je 10 of 12 jaar was werd je ergens geplaatst om een vak te leren
en zo kwam hij terecht bij het gezin Overeem. Daar bleef hij tot
z'n ^6^^ en de weeshuisverantwoordelijkheid op hield. Toen
moest hij eerst in militaire dienst tot de oorlog van 1914-1918
eindigde. Hij vestigde zich daarna in Delft waar hij ging werken bij
de toenmalige gist en spiritusfabriek.
Mijn vader en moeder trouwden in 1919 en ze woonden daar erg
naar hun zin.
(wordt vervolgd)
N(el) Dee-Weerd.
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De foto op het voorblad toont een kleuterklas midden jaren '30, de klas
waar Nel Weerd in zat. Zij is het meisje, zittend aan tafel bij het
fomuisje. Zij hennnert zich lang niet alle kinderen meer. De redactie
roept daarom uw hulp in. Herkent u zichzelf of anderen, wilt u dit dan
aan de redactie of aan één van de bestuursleden doorgeven? Wellicht
kunnen we dan reeds in het volgende nummer de complete namenlijst
publiceren.
1.
10.
20.
2. Peter van Kampen.

11.

21.

3. Evert Sterk.

12.

22.

13.

23.

14.

24

15.

25._

16.

26._

17.

27.

18.

28. Anna ?

19.

29. Juffrouw Kruger

4.
5.
6.
7.
8. Net Weerd.
9.
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DE UITKIJKTOREN VAN SCHERPENZEEL
Onder deze titel beschreven Gerrit de Graaf en Jan Pit op 5 mei
1981 de rode beuk op de hoek Willaerlaan - Eikenlaan in hun
boek 'Geheimen van bomen'. Deze historische beuk is op 19
februari 2001 in opdracht van de gemeente Scherpenzeel
omgezaagd. De stam was zodanig aangetast
door
honingzwammen en rot dat hij een gevaar vormde. Bij de minste
of geringste storm zou hij om kunnen waaien, waarbij de
gevolgen wel eens catastrofaal konden zijn.
De
stam
was
getekend door de
zgn. klimijzers voor
de
uitkijkpost,
boven in de kruin,
als onderdeel van
de
verdedigingswerken van de
Grebbelinie.
De
littekens waren nog
altijd
zichtbaar,
maar
de
ijzers
waren onzichtbaar
^
in
de
stam
ingegroeid.
Het bedrijf
De
Kruyff, Boom- en
landschapsverzorging uit Woudenberg velde de voor
het oog zo fraaie
^ '
boom en nam hem
mee
naar
hun
opslag aan de
. -.
. . ^".^^
Stationsweg.

Dezgn klimijzers uit de gevelde beuk
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De stam met een omtrek van ruim
3"!^ meter (zie afbeelding) was te
slecht om er nog iets goeds mee te
doen en werd daarom tot brandhout
gezaagd. Daarbij kwamen de
ingegroeide klimijzers weer aan het
licht en kon worden vastgesteld
welke vorm ze oorspronkelijk
hadden. Ze waren van platijzer,
dikte 1 cm en breedte 4 cm. De
ijzers waren nog in een zodanig
goede staat, dat de kettingzaag van
de firma De Kruyff er niet doorheen
kwam.
De ijzers waren toentertijd met drie
2V2-duims houtdraadbouten aan de
boom bevestigd. Op de plek waar
het wachthuisje had gezeten, trof
men nog een aantal ingegroeide
5>2-duims draadnagels in het hout
aan.

Volgens Joh. Lagerweij heeft
het wachthutje er zo uit gezien.

Bij het tellen van de goed zichtbare jaarringen bleek dat de boom
een leeftijd had bereikt van 110 jaar.
De jaarringen zijn door mij, Joh. LagenA/eij, met dank aan de
firma De Kruyff toegevoegd aan het archief van OudScherpenzeel .
Het hout wordt opgestookt in de openhaard. Wat rest is de
herinnering aan dat stukje natuurlijke verdedigingswerk in de
Grebbelinie.
Joh. Lagerweij

TROUWALBUMS ONTDOEN VAN STOF
De vereniging 'Oud Scherpenzeel' is een goed middel om in het
verleden te duiken, om herinneringen boven te halen, die door de
tijd in de vergetelheid zijn geraakt. Door te lezen in het blad, door
het bezoeken van dialezingen en het bekijken van foto's komen
die herinneringen boven, waarvan je het bestaan zelfs al kwijt
was. Heerlijk vind ik het om na ontvangst van een nieuwe uitgave
van het verenigingsblad een uur, soms twee, weg te doezelen in
de historie van Scherpenzeel en haar bewoners. Vaak gaat het
over tijden, die ik zelf niet eens heb meegemaakt. Ik ben tenslotte
pas 48 jaar, maar soms lees je dingen die je rechtstreeks raken
en waarover je wel meer zou willen weten. Of juist een antwoord
zijn op dingen die je al eerder had willen weten. Ik besef dat er
nog veel mensen zijn, die veel over het oude Scherpenzeel
weten, maar weet ook, dat er meer zijn, die het niet meer kunnen
vertellen. Aan het eind van dit verhaal heb ik een verzoek aan u
en hoe kan ik u anders bereiken, dan via ons verenigingsblad?
Omdat ik 48 jaar geleden in Scherpenzeel ben geboren en daar
toen 23 jaar heb gewoond, heb ik mijn eigen herinneringen aan
het dorp, de buurt, mijn jeugd en het gezin waarin ik ben
opgegroeid. Het was een veilige omgeving. Eén waarvan ik nu
zeg, dat ik die nooit had willen missen. Een paar wil ik er met u
delen.
Mijn vader werkte in die dagen, ik praat nu over de begin jaren
zestig, o.a. als ambtenaar van de Burgerlijke Stand, op het
gemeentehuis van Scherpenzeel. Ik ging hem daar af en toe
ophalen en als het bijna einde werkdag was, mocht ik alvast naar
binnen. Wat in mijn geheugen ligt verankerd, is de speciale
sterke geur, die er hing, als je het gemeentehuis binnenging. Ik
kan deze geur nu nog steeds niet goed definiëren, maar het kan
te maken hebben gehad met het vele hout, wat in het interieur
verwerkt was en het gebruik van potloden, wat vaak ook een
specifieke geur achterlaat. Mijn vader zat achter zijn bureau, dat
achter in de kantoorruimte stond. Hier vandaan had hij uitzicht op
het terrein aan de achterzijde van het gemeentehuis. Een paar
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namen van mensen die ook op deze afdeling werkte zijn Mary
van Doorn, Bert Kruithof en Ada Brummel. Achter mijn vader zat,
in een speciale ruimte een verdieping lager, Gerrit Veenvliet, de
gemeente-ontvanger. Hij fietste altijd met mijn vader op naar
huis. Tenslotte woonden wij vlak naast elkaar aan de Marktstraat.
Sommigen van u zullen nu vast en zeker wel weten, wie mijn
vader was, namelijk Dirk Hoolwerf.
Fantastisch vond ik het, dat ik het gemeentehuis binnen mocht
lopen en daar mensen tegen kwam, waar ik erg tegen op zag,
zoals de gemeentesecretaris Van de Brink, en de heer Van
Vollenhoven. Eens kwam ik zelf, toen ik op de trap mijn tijd
doorbracht, kennelijk omdat mijn vader met iemand bezig was,
de burgemeester, de heer Hoytema van Konijnenburg tegen.
Jeetje, wat maakte dat een indruk.
In die tijd zat ik op de openbare lagere school aan de Dorpsstraat
en mocht soms van de hoofdmeester, meneer Van de Hoeff, de
melkkaarten naar het gemeentehuis brengen. In die tijd kocht je
elke week van de melkboer een gele melkkaart, ik dacht voor
ruim drie dubbeltjes en later voor bijna twee kwartjes, waarmee je
vier dagen in de week een kwart liter melk op school kreeg. In
ons geval kochten wij die van melkboer Vlaanderen, die altijd op
zijn open bakfiets de melk bezorgde. Later moest hij de open
bak, om redenen van hygiëne, afdekken met een zeil. Omdat ik
lid was van de melkbrigade, wat een tijd hè, kochten wij elke
week een dergelijke kaart, voorzien van zo'n grote blauwe
stempel met de letter 'M'. U kunt zich wel voorstellen, dat ik
groeide, mij enorm groot voelde, als de meester mij vroeg de
kaarten naar het gemeentehuis te brengen. Dat deed hij niet
vaak, dus reden temeer om mij vereerd te voelen. Omdat dit altijd
tussen-de-middag moest gebeuren en ik normaliter van en naar
school liep, mocht ik op de fiets van mijn vader mee naar huis
rijden. Ik zat dan steevast op de stang, net achter het stuur en
hield mij groot, omdat het, eenmaal thuis aangekomen, toch wel
een beetje zeer had gedaan. Maar daar klaagde je niet over,
want anders moest je achterop. En dat was lang zo spannend
niet.
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staand v..l.n.r.: Barend van de Brink, secr; Pieter van Vollenlioven,
waarn.secrJtioofd fin.; Dirk IHoolwerf, alg. zaken.
Zittend v.t.n.r. Andnes van de Berg, financiën., Mary van Doorn, bevoiking,
Ada Brummel, bevolking; Dicky van de Broek, gemeentewerken; Gerrit
Veenvliet, (de laatste) gem. ontvanger.

Nu ik dit op papier zet, merk ik, dat ik mijn herinneringen de vrije
loop laat en eigenlijk vergeet, waarom ik dit stukje schrijf.
Welnu, het gaat om het volgende. Mijn vader. Dirk Hoolwerf dus,
overleed in 1965. In een jaar dat ik pas 11 jaar oud was. Nu ik
ouder word en zelfs al ouder ben dan dat mijn vader geworden is,
heb ik steeds meer in de gaten, dat ik een behoefte koester om
meer over mijn vader te weten te komen. Natuurlijk heb ik de
herinneringen uit ons gezin en weet, dat mijn vader een
geweldige man was, die naast zijn werk, vele hobby's had. Hij
was een perfectionist en dat kwam tot uiting in alles wat hij deed
en maakte, een poppenhuis voor mijn zus, een kar, waarmee wij
aan een optocht hebben deelgenomen, een modelspoorbaan en
wat velen van u zich wellicht nog kunnen herinneren, het
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repareren van diverse soorten uurwerken en horloges. Ademloos
zat ik naar zijn ambachtelijke handelingen te kijken, al begreep ik
er geen snars van. Het intrigeerde mij wel.

Dirk Hoolwerfin functie als ambtenaar van de Burgelijl<e Stand.
LiniKS van hem zit Mary van Doorn.

Zoals gezegd was mijn vader ook ambtenaar van de Burgerlijke
Stand. In die hoedanigheid moet hij vele huwelijken voor de Wet
hebben voltrokken. En dan ben ik direct aangeland bij mijn
verzoek en de titel van dit stukje. Zoals het toen al ging en nu
nog steeds gaat, worden van dit soort plechtigheden foto's
gemaakt. Het kan niet anders of velen van u hebben een foto
waar zeer waarschijnlijk mijn vader ook opstaat. En misschien
heeft u daar wel een leuk verhaal of een speciale anekdote bij.
Concreet, sla het huwelijksalbum weer eens open en kijk of u een
dergelijke foto heeft. Ik zou deze graag van u willen kopiëren.
Niet overnemen, want de oorspronkelijke serie moet intact
blijven, maar met de huidige technische middelen lijkt het
eenvoudig zo'n foto te scannen of er een nieuwe foto van te
maken. Misschien heeft u wel een andere suggestie voor mij. in
17

ieder geval ben ik erg geïnteresseerd in een aantal van dit soort
foto's van mijn vader. Misschien heeft u ook wel een andere foto,
waarop mijn vader is afgebeeld, bijvoorbeeld als medewerker van
de Bondsspaarbank. Destijds gevestigd aan de Dorpsstraat in of
naast het pand van de familie Dorsman. Later aan dezelfde weg,
maar dan in het Hooge Huis.
U moet u foto dus wel eventjes aan mij afstaan, maar ik beloof u,
dat ik deze met de grootste zorg zal behandelen. U mag
natuurlijk ook direct een kopie beschikbaar stellen. Ik zou u daar
zeer erkentelijk voor zijn.
U kunt u reacties sturen naar: Gert Jan Hoolwerf, Hertespoor 62,
3772 SH Barneveld. (Tel.: 0342-417857)
E-mail: gertianhoolwerf(a)hetnet.nl.
Nogmaals, ik zal uw eigendom met grote zorg behandelen. Ik
ben uiteraard bereid om de stukken bij u thuis te komen afhalen
en terug te bezorgen. Ik wacht met spanning op uw reacties.
Gert Jan Hoolwerf

NIEUWE AANWINSTEN
Ontvangen van:
Familie M. Seijdel-Valkenburg:

- Boodschappentas gemaakt bij de
Driekleur te Scherpenzeel.

Familie J. Valkenburg

- Ordner werkgroep historisch spel
Scherpenzeel 750.

Dhr. H. van Raay

Fa. Overeem b.v., Scherpenzeel
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- Twee (boerenkool) hiepjes.
- Een stratenmakershamer.
- Twee handboren, type
spiraalavegaar
- Schilderij, olieverf op doek 150 x
80 cm. Voorstellende het
achteraanzicht woningen
Oosteinde vanuit kantoor fa.
Overeem.

Dhr. J. Snippenberg

- Twee klederdrachtpoppen:
1 vrouw in uitgaanskleding en
1 man als smid. Klederdracht uit
de periode 1890 en gemaakt in
1950 door mevr. Engeline Fontijn
uit Hoevelaken. Tante van de
schenker.

Dhr. J. van Engelenburg

- Haarijzer met hamer uit de
smederij van Setten.
- Drie mapjes met kopieën van
notariële akten van de fam. Van
Setten.
- Persoonskaart mevr. Van
Engelenburg
- Krantenknipsels van vader Jan
van Engelenburg.

Mevr. Van Rootselaar

- Een toverlantaarn.
- Een smalfilmvieuwer.
- Een fototoestel, merk Warwick.

Dhr. Meerveld

- 1 fototoestel merk Afga.

Dhr. J. van Eist

- Drie fototoestellen. Het zwarte
boxtoestel (Kodak) is afkomstig
uit huize Scherpenzeel 1945.
Was het eigendom van een
Canadese militair.

Mevr. G. Hazeleger-Valkenburg

- Een tweelepel, zwart geblakerd
door brand in verwoeste woning
(meidagen 1940) Nieuwstraat
fam. Valkenburg

Dhr. J. Hazeleger

- Zangbundel van de Nederlandse
Arbeidsdienst.

Dhr. P. Osnabrugge

- Twee slagershakbijlen, afkomstig
uit de slagerij van Jan Bakker aan
de Dorpsstraat.

19

Dhr. G.A. Bakker

- Romeinse slingerkogel,
gevonden bij opgraving in Alphen
aan de Rijn.
- Een gaffel
- Een hoefijzer uit smederij Van
Setten.

Fam. van Setten

- Diverse spullen afkomstig van
dhr. Jan van Setten; o.a.
correspondentie met Willem van
Setten, militair in de mobilisatie,
een map met kopieën natariële
acte en getuigschriften O .L.S. te
Scherpenzeel 1921 en 1922.

Dhr. I.G. de Jong

- Ansichtkaarten.

Dhr. J. v.d. Fliert

- Eierkist met opdruk (360 eieren)
van boerderij Veelust.

Mevr. Budding

- Een wasplank en wasknijper.

Dhr. P. Valkenburg, Veenendaal

- Boek 'Wonen in Veenendaal',
door B. van Garderen.

Dhr. M. Appelhof

■ kleding bestuur Sch'zeel 750,
gemaakt door mw. R. Louwers.
■ Administratie Vereniging van
Postzegelverzamelaars
Scherpenzeel e.o.

Dhr. H. Windhorst, Baarn

■ Koopakten Laag Coudijs 1805.

Mevr. Castelijn

■ Notulen en administratie van de
Vereniging tot Oprichting en
Instandhouding van een School
met de Bijbel.
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UITNODIGING

OPEN DAG OVEREEM

BV-

EDE

Tijdens het bezoek op dinsdag 30 oktober 2001 van OudScherpenzeel aan Overeem in Scherpenzeel heeft de directeur
beloofd Oud Scherpenzeel uit te nodigen om in Ede te komen
kijken. Hij wil hiertoe de gelegenheid geven op de open dag op
zaterdag 29 juni a.s. Het is niet speciaal voor Oud-Scherpenzeel,
maar de heer Suringh heeft wel aan ons gedacht en ons via Jan
Roelofsen laten weten, dat wij hartelijk welkom zijn. De officiële
uitnodiging volgt hier:
f Graag willen wij u uitnodigen op de open dag van Overeem |
^> B.V. op 29 juni 2002. Deze dag staat in het kader van ons |
^' nieuwe pand in Ede.
I Wij stellen uw aanwezigheid op deze dag ten zeerste op prijs
I en willen u graag welkom heten tussen 10.00 -16.00 uur.
: Wij willen u natuurlijk ook graag kennis laten maken met
\ Overeem B. V. Daarom is er deze dag op al onze afdelingen
I een beperkte bezetting, waardoor wij u de dagelijkse
I werkzaamheden binnen ons bedrijf kunnen laten zien.
I Uiteraard kunt u uitgebreid kennis maken met de producten
f, van Overeem B. V.
I Op deze feestelijke dag hebben we uiteraard een hapje en een
I drankje klaarstaan, tijdens de lunchtijd kunt u gebruik maken
f van het broodjes buffet.
I U bent van harte welkom!
I Met vriendelijke groeten,
I Directie Overeem B. V.
f Radonstraat 16
? 6718 WS EDE
>; Tel. 0318-697811

DOCUMENTATIECENTRUM
Vanaf
dinsdagavond 17 september a.s. kunt u ons
documentatiecentrum weer iedere dinsdagavond bezoeken van
19.00 uur tot 21.00 uur. Ook zijn wij iedere laatste dinsdag van
de maand 's middags van 14.00 tot 16.00 uur geopend.
De dames M.G. de Wijs-Koning en H.S.M. Koning-van Dalen
hebben nieuwe registers gemaakt op de boeken geboorten,
overlijden en huwelijken van de Burgerlijke Stand Scherpenzeel.
De Burgerlijke Stand kunt u nu raadplegen in alfabetische
volgorde. Dat gaat een stuk vlugger dan het doorzoeken van de
Tienjarige Tafels. Mirjam en Heleen bedankt voor al die uren die
jullie aan dit karwei hebben besteed.

INDEX OP OVERLIJDEN SCHERPENZEEL IN DE
PERIODE 1812-1950 AFGEROND
Het doornemen van de overlijdensakten heeft ons vele uren van de
straat gehouden. Het is ons opgevallen (dit in tegenstelling tot de
omliggende plaatsen) dat in de Heerlijkheid Scherpenzeel jonge
mannen hun leven hebben gegeven in de periode dat Napoleon
furore maakte.
Een "vogelvlucht" van wat de zoektocht zoal heeft opgeleverd.
Ter Land:
27 October 1815; door ontvangen missive gebleeken als dat bij
den Batalje van Waterloo door Trouw en Dapperheid heeft uitgeblinkt en op het Slagveld den dood heeft gevonden van den daar
bekomen wonden is overleden; Jan van Raaij oud 25 jaar in leeven
Kanonnier bij de Rijdende Attelerij, man van Catrina Valkenburg
Zoon van Gijsbert van Raaij in leeven Schoenmaaker en Geertruij
Renes deszelfs moeder.
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10 October 1819;
ontvangen een Militaire dood Extract uit de Ziekenzaal van het
Garnisoen te Brussel dat op de 11 September is overleeden
Anthonij van Kooten oud 23 jaar Hussaar in de 2e Compagnie van
het Regiment Hussaren No 6 te Brussel, Zoon van Jan van Kooten
en Aartje Jakke wonende te Scherpenzeel.
19Februarij 1831;
ontvangen van de Stad Utrecht Overleden is in het Groot Rijks
Hospitaal: Fuselier bij de 4e Compagnie, 2e Battaillon de Negende
afdeling Infanterie: Wouter ten Broek oud 30 jaar. Zoon van Albert
ten Broek en Aaltje Voskuil.
16 Januarij 1832;
in de Garnizoens-ziekenzaal van Breda is overleden Reijer
Geurtsen Schutter bij de 4e Compagnie, 2e Battaillon der Eerste
Afdeling Geldersche Schutterij oud 28 jaar geboren te Lunteren
wonende te Scherpenzeel Zoon van Gerrit Geurtsen en Disje van
den Ham.
3 October 1834;
in Breda in de Garnizoens-ziekenzaal overleden Teunis Jan Jz van
Beek Fuselier bij de 2e Compagnie van de 2e Battaillon de Tiende
Afdeling Infanterie oud 25 jaar geboren te Lunteren, wonende te
Scherpenzeel zoon van Jan Jansz en Maatje Peters.
16 September 1843;
in Haarlem overleden Dragonder bij het 2e Regiment Zware
Dragonders: Hermanus van 't Foort 28 jaar ongehuwde zoon van
Kornelis van 't Foort en Geertrui Scheffer.
Ter Zee:
13 Julij 1838 van Zijner Majesteits Transportschip van Oorlog
Herwida zich bevindende en geankerd voor het Fort Oranje ter
Kuste van Genua overleden, Cornells Weldeman Fuselier bij de
Expeditie ter Kuste van Genua laatst gedomiliceerd te Scherpenzeel 24 jaar ongehuwde zoon van Hendrik Weldeman en Geertruida Gaasbeek in leven beroep en woonplaats onbekend.
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Ook heeft het water rondom Scherpenzeel zijn offers gebracht:
/Augustus 1853;
...onder Ede in de sloot langs de Brinkerlandzekerweg lopende is
gevonden het lijk van een manspersoon, waarover door mij
schouwing heeft plaatsgehad en dat gebleken is, dat die persoon
genaamd geweest is Jan Bakker van beroep Kleedermaker
geboren te Scherpenzeel den 23-01-1802 wonende aldaar Zoon
van wijlen de Echtelieden Jacobus Bakker en Janna van
Voorthuizen, zijnde ongehuwd en eindelijk dat bij onderzoek
gebleken is, deze persoon het laatst levende is gezien op den
derde deze maand des avonds....
12 February 1856;
...onder Amersfoort des morgens ten Negen ure in de Heiligenbergerbeek is komen aan drijven het lijk van het vrouwelijk geslacht
hetwelk is herkend voor dat van Gerritje van Linden oud ruim 24
jaar van beroep Dienstmeid geboren en wonende te Scherpenzeel
ongehuwde Dochter van Hermen van Linden en Aaltje
Veenendaal.
2 Februarij 1861;
...alhier in de sloot loopende langs de Duivenkamp is gevonden het
lijk van een manspersoon waarover een schouwing heet
plaatsgehad waarbij is gebleken dat de persoon genaamd is
geweest Roelof Stork gehuwd met Bartje (familienaam onbekend)
van beroep Metselaar geboren te Scherpenzeel den 27 Julij 1799
en wonende te Eist, Zoon van Jan Stork en Gijsbertje Wolfswinkel
en dat bij onderzoek is gebleken dat hij het laatst levende is gezien
den Ie dezer Maand des avonds ten half tien ure.
3 Augustus 1931;
...acht uur in deze gemeente in een waterkolk is gevonden het lijk
van Jannetje Pater 61 jaar echtgenoote van Jan van Assen,
dochter van Kors Pater en Gerritje Verkuijl.
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De "moderne" tijd eist ook z'n tol:
27 Augustus 1900;
...op den Staatsspoorweg der Gemeente Woudenberg is het lijk
gevonden van Reinier Donkersteeg 39 jaar, ongehuwde zoon van
Wulf Donkersteeg en Gerritje Goudé.
29 Augustus 1925;
...op den Rijksstraatweg rijdend motorrijtuig binnen deze Gemeente
in ouderdom van 69 jaar is overleden Metje Wandrina Homoet
ongehuwde dochter van Jacob Homoet en Ida Huberta den Uijl.
Op Hofstede Klein Wolswinkel:
...op den 11 November 1931 des voormiddags tijdens een jachtgezelschap gevonden een lijk van een manspersoon, vermoedelijk
genaamd: Frederik Jan Giesbert geboren te Hengelo (O) laatst
gewoond hebben te Rotterdam, gevonden in een eikenhakwal in
de Gemeente Scherpenzeel.
Eens was er een 100-jarige in Scherpenzeel:
...op 3 January 1873 in wijk A nummer 144 is overleden Gerarda
Bosch geboren te Ede wonende alhier in den ouderdom van 100!
jaren, weduwe van Willem Vonk, zijnde de ouders van de Overledene onbekend.
H.S.H. Koning-van Dalen
M.G. de Wijs-Koning
N.B. Een goede raad voor deze tijd: Let goed op in het verkeer,
neem zwemlessen en ga niet in het leger van Napoleon....
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BOEKBESPREKING
Lidmaten Gereformeerde Gemeente Woudenberg 1683, 16901816. Historische toegangen van de Gelderse Vallei deel 20.
W. de Greef.
Voor 1800 heette de Hervormde kerk de Gereformeerde
Gemeente, niet te verwarren met de huidige gemeente van die
naam. Om lid te worden van deze kerk moest men belijdenis
doen. Had men dat eenmaal gedaan, dan kon men bij verhuizing
een bewijs, een attestatie, vragen en dat bij de nieuwe gemeente
inleveren. Dit werd bijgehouden in de lidmatenregisters. In deze
tijd zijn deze oude registers vooral van belang voor genealogen.
Want naast verhuizingen krijgt men ook een indruk van de
woonplaats en vaak staan er overlijdensdatums bij vermeld.
Voor Woudenberg waren deze registers nog niet gepubliceerd.
Nu dus wel en het is een mooie en duidelijke publicatie
geworden. Een uitgebreide toelichting en een index maken het
compleet. Wie zich er in verdiept, komt tot de ontdekking hoe
verweven de dorpen Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg
met elkaar waren (en zijn).
Verkrijgbaar bij: Bureau voor Familie-Historie, 't Schilt 60,
3831 VH Woudenberg, tel. 033-2864170.
Het kost€ 15,00 (excl. verzendkosten).

mmFAMï^mwmi^
Nu ook voor al uw kopieerwerk
Zwart/Wit en Kleur
Drukken en ontwerpen in één pand!!

Tel.: (033) 433 37 63

stationsweg 346a • Postbus 73 • 3925 ZH Scherpenzeel

26

INHOUD
VAN DE REDACTIE
VAN DE BESTUURSTAFEL
IN MEMORIAM / Dr. J.C. Overeem
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR CHRIS SANGERS
ZOMERACTIVITEIT: FIETSTOCHT
VERSLAG EXCURSIE VAN ZATERDAG 1 JUNI
JEUGDHERINNERINGEN VAN NEL WEERD ( deel I )
DE UITKIJKTOREN VAN SCHERPENZEEL
TROUWALBUMS ONTDOEN VAN STOF
NIEUWE AANWINSTEN
UITNODIGING OPEN DAG OVEREEM BV- EDE
DOCUMENTATIECENTRUM
INDEX OP OVERLIJDEN SCHERPENZEEL IN DE PERIODE 18121950 AFGEROND
BOEKBESPREKING

3
4
5
5
6
7
8
12
14
18
21
22
22
26

De kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk
zaterdag 21 september 2002
bij één van de redactieleden te zijn ingeleverd.
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X

Ondergetekende, dhr/ mevr.:
Straat en huisnummer:
Postcode + woonplaats:
geeft zich op als lid van de Vereniging "Oud-Scherpenzeel" tegen
een contributie van € 10,- per jaar.
Handtekening:
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Midden in de samenleving
De Rabobank staat midden in de samenleving.
Dat merkt u aan onze manier van werken en aan onze
betrokkenheid met de regio.Zo komt u onze naam vaak
tegen als sponsor van lokale initiatieven op het gebied
van sport, kunst en cultuur.
Dat bedoelen wij met: midden in de samenleving.

