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VAN DE BESTUURSTAFEL
Vlak voor de zomer nog een nummer van Oud-S cherpenzeel.
Niet zo'n dik nummer zoals de vorige keer, maar ook nu weer
interessant.
Het boek "Geschiedenis van het dorp S cherpenzeel, rond 1900
uit de archieven opgetekend", door H. S chipper is door de
meeste leden opgehaald. Veel mensen
hebben gebruik gemaakt van het feit dat
een voorouder op de Holevoetschool
heeft gezeten. Ook zij konden een gratis
boek ophalen. Wie het nog niet in bezit
heeft, kan niet meer terecht in het
documentatiecentrum.
Dat
is
tot
september
gesloten.
U
kunt
het
nu
rjti<Jued^i>/» I au /t<t {/(>/>
afhalen bij J. Osnabrugge, Eikenlaan 1.
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Vanwege het boek en gewoon omdat
, _,.
,..v . .^,men het leuk vond, zijn er veel nieuwe
..•/'f>, /dr '{■ -7:
leden bijgekomen. S tond de stand bij
"——
'— onze jaarvergadering in februari nog op
515, inmiddels naderen wij de 600 leden!
Helaas kon de bedrijfsexcursie naar M.H. Berkhof & Zn BV niet
doorgaan i.v.m. de vogelpest. Het is tot nader order uitgesteld.
Jammer, want alles stond er klaar voor.
Op 10 mei jl. werd de Knapzakroute op boerderij Hoeve De Beek
aan de Brinkkanterweg geopend door burgemeester De Jonge
van Woudenberg. Dit is een fietsroute door de omgeving langs
allerlei bezienswaardigheden. Zoals u weet zijn wij betrokken bij
de inrichting en bemensing van Hoeve De Beek. Elke dinsdag
kunt u een kijkje gaan nemen.
De lezing over Delft door mevrouw Mostert trok veel bezoekers.
Prachtige plaatjes van een mooie stad brachten veel mensen er
toe zich op te geven voor de excursie op zaterdag 24 mei. Zoveel
zelfs, dat we een aantal mensen moesten teleurstellen.
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U ziet het, de vereniging groeit zo hard dat u er snel bij moet zijn
wanneer u mee wilt doen bij bepaalde activiteiten. Dat geldt nu
vooral voor het toneelstuk op 17 en 18 oktober a.s. Het heet
"Terug in Scherpenzeel". Er wordt al volop gerepeteerd en het
belooft een kostelijke avond te worden. Er zijn 500 plaatsen, dus
reserveer snel. Hoe? Dat kunt u hieronder lezen.
Voor de wandeling op 28 juni is er gelukkig voor iedereen plaats.
Waarheen, waar en hoe laat-kunt u verderop lezen.
Wij wensen u veel leesplezier.
Het bestuur

TONEELSTUK "TERUG IN SCHERPENZEEL"
Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van onze vereniging
wordt door een aantal leden het leuke toneelstuk "Terug in
Scherpenzeel" opgevoerd. Het avondvullende stuk is speciaal
voor deze gelegenheid geschreven en speelt zich af op de
boerderij Wittenberg.
Opa van Ginkel, die inwoont bij zijn zoon op Wittenberg, krijgt
een brief uit Amerika van oom Bart en tante Truus. Na 35 jaar
geëmigreerd te zijn, willen zij hun oude dorp nog eens bezoeken.
Tenminste, dat schrijven ze. Maar waarom komen ze écht? Is het
omdat de erfenis van vader nog nooit is verdeeld? En waar is dat
geld dan gebleven?
Dan is er nog kleinzoon Johan, die nodig een vrouw moet
zoeken. En de buurvrouwen, die er vanuit het bakhuis wel voor
zorgen dat hen niets ontgaat van de familie Van Ginkel. Het
echtpaar Van Ginkel moet alle problemen maar op zien te lossen.
Daarbij komen zij in de meest komische situaties terecht.
Het stuk speelt zich af in het Scherpenzeel van nu met veel
bekende personen in herkenbare situaties. Een stuk boordenvol
humor op klompen. In plat Scherpenzeels gesproken en
gespeeld door de beste spelers uit Scherpenzeel en omgeving.
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Het wordt opgevoerd op vrijdag 17 en zaterdag 18 oktober In de
Heijhorst.
Aanvang 20.00 uur; zaal open 19.00 uur
Kaarten kosten € 2,50 per stuk
Geresen/eerde kaarten ophalen bij de ingang vóór 19.30 uur
Hoe komt u aan kaarten?
Wij verwachten een grote belangstelling en er zijn voor de twee
avonden samen 500 kaarten. Om zoveel mogelijk leden in de
gelegenheid te stellen het toneelstuk te bezoeken kan men
kaarten reserveren. Elk lid kan maximaal twee kaarten per
adres telefonisch reserveren tot 1 september a.s. Omdat wij
bijna 600 leden hebben, moet u snel reageren.
Vanaf 1 september gaan de overgebleven kaarten in de losse
verkoop. Ze zijn dan te koop bij boekhandel de Read Shop en bij
Sigarenmagazijn Verwoerd, Dorpsstraat 245 en 247.
Kaarten telefonisch reserveren bij:
Jan Osnabrugge, tel. 033-2771985

WANDELEN MET OUD-SCHERPENZEEL
Op zaterdag 28 juni a.s. hopen we weer onze jaarlijkse
wandeling te maken. Ditmaal wandelen in het gebied rond 'Groot
Wolfswinkel'. Leden van de heemkundige werkgroep willen u iets
vertellen over de cultuur van het landschap en de natuurlijke
ontwikkeling. Het gebied is het oudste natuurlijke stukje
Scherpenzeel dat er nog is.
Houdt u er rekening mee dat het niet overal even gemakkelijk
wandelen is. Trekt u bij regenachtig weer de laarzen maar aan.
De wandeling duurt ca. 114 uur en start om 14.30 uur op de
parkeerplaats bij café-restaurant 'De Dennen' aan de
Utrechtseweg, richting Renswoude.
G. van de Peut en Joh. Lagerweij.
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REACTIES HOLEVOETNUMMER
Het vorige nummer was geheel gewijd aan De Witte Holevoet.
Dat leverde een aantal reacties en correcties op. Het is altijd fijn
om te ontdekken dat het blad zo goed gelezen wordt en dat
mensen de moeite nemen om te reageren.
Teus Schimmel uit Renswoude mailde dat Evert Schimmel
(1827-1889) de Witte Holevoet huurde van Willem Schimmel. Dit
was echter niet zijn vader, maar zijn oom, een broer van zijn
vader Aalbert Schimmel. Nadat oom Willem was overleden kocht
Evert het logement.
Wie meer wil weten over de familie Schimmel moet eens kijken
op www.schimmel.netmenu.nl
Mr. K Groen uit Scherpenzeel ontdekte een tegenstrijdigheid. Op
bIz. 32 staat dat de Witte Holevoet in 1983 werd verkocht. Dat
klopt. Op bIz. 44 staat dat het hotel na het overlijden van Dolly
Hastrich werd overgenomen door de dochter van haar broer. Dat
klopt in zoverre, dat Dolly nog niet was overleden toen het werd
overgenomen. Zij overleed in 2000.
Voor alle duidelijkheid: Dorothea (Dolly) Hastrich, geb.
Amersfoort 13-12-1916, ov. Amersfoort 05-12-2000, begr. Oude
Kerkhof te Amersfoort, tr. Amersfoort 28-04-1942 Johannes
Conrad Marie (Jan) Hehenkamp.
Mw. Ans Woldringh-Renes uit Heiloo gaf ook nog enkele
aanvullingen:
Op bIz. 22 staat dat veearts Van Daal eerst in het Van
Naamenhuis praktijk hield en daarna in de Holevoet, maar het is
precies omgekeerd.
Op de foto op bIz. 24 staat de stalhouderij vermeld. Deze staat
niet op de foto. Het is het woonhuis van Schimmel dat te zien is.
De stalhouderij stond er achter.
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De foto op biz. 30 laat de eerste
steenlegging zien. Dat was niet op 11 juli
1942. Dit is de openingsdatum. De eerste
steen werd natuurlijk eerder gelegd. Op de
steen, ingemetseld linksonder in de
voorgevel, staat:

9 juli 1941
C.H. HastrichKramer

Op de foto op bIz. 31 staan: midden voor: ir. Ringers,
gemachtigde wederopbouw in gesprek met de heer Hastrich en
mevrouw Hastrich-Kramer. Achter Ringers staat meester Verkerk
en naast hem staat W.G. Renes (met puntsik).
BIz. 36 wordt Sijmen (nu Oud London) genoemd. Sijmen is een
verbastering van Jean de Sain, of zoals de mensen zeiden: Jan
de Sijm, kortweg Sijmen.
BIz. 37: mw. Van Wieringen woonde er tot 1934, daarna kwam
mw. Steelink.
Het rijtuig op de foto op bIz. 38 is een zogenaamde dos a dos,
vertaald betekent dat een rug-aan-rug.
In haar eigen verhaal staat op bIz. 42 het woord grootvader. De
rentmeester was echter haar overgrootvader.
Iedereen bedankt voor de reacties. Het zijn waardevolle
aanvullingen.
P.S.
Inmiddels zijn er verzoeken binnen gekomen om ook een
themanummer aan De Prins en de Hertog van Gelre te wijden.
Wie daar meer over kan vertellen of foto's heeft, verzoeken wij
om contact op te nemen met de redactie.
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DE SPAARBANK VAN SCHERPENZEEL,
OPGERICHT IN 1862
Gemeenteverslag 1862
"Op den 16 junij werd aan het voornemen tot het oprigten eener
spaarbank gevolg gegeven en vereenigde zich hiertoe de heeren
Mr. H. Royaards, O.P. Bennewitz, W.G. Renes, A. Frederikse en
J. van Ree hiertoe als commissarissen met toevoeging van de
heer J. Meijer Drees als secretaris en penningmeester^
Het doel dat de oprigters zich voorstelden was, om de mindere
man en vooral de dienstbare stand, de gelegenheid te geven om
hunne dikwerf zuurverdiende spaarpenningen op eene zekere
wijze te beleggen, waarom het streven van de commissarissen
was, om door kleine inlagen aan te nemen, maar vooral door
spoedige teruggave van opgevraagde gelden (dat elders dikwerf
te lang vooruit moet worden opgezegd) het den deelnemers
gemakkelijk te maken.
Dit doel werd boven verwachting bereikt. Vele dienstbaren,
vooral van landbouwers^, bragten betrekkelijk belangrijke
sommen, de vrucht van vele jaren arbeids in, zoo dat op het
einde van het jaar de spaarbank een bedrag van ƒ 11.004,79
schuldig was aan 85 deelnemers.
De rente bedraagt 3 % en vervalt om de vier maanden, terwijl
van tusschentijds ingebragte gelden de rente eerst op den eerst
volgende verschijndag ingaat en de spaarbank hare werking niet
enkel over Scherpenzeel maar ook over de aangrenzenden
gemeenten uitstrekt".^

^ De eerste is Heer van Scherpenzeel, de tweede burgemeester, de derde
wethouder, de vierde hoofdonderwijzer, doodgraver, aflezer en aanplakker en
de laatste wagenmaker. Wat J. Meijer Drees doet is onduidelijk. Hij heeft geen
beroep; waarschijnlijk renteniert hij.
^ Bedoeld worden knechten en meiden die op de boerderij werkten.
^ R.A.G.; Archief Gedeputeerde Staten van Gelderland inv. nr. 1504.
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Gemeenteverslag 1864
"De spaarbank voldoet aan de verwachting en breidt zijn
werkkring meer en meer uit. Het getal der deelnemers was op
den 31 december 1863 149 voor een bedrag van ƒ 22.929,85,
was volgens de rekening over het jaar 1864 geklommen tot 172
personen voor een bedrag van ƒ 28.880,15 terwijl in den loop
van het gehele jaar door de deelnemers werd opgevraagd en aan
hun uitbetaald eene som van f 9.033,19".
Gemeente verslag 1881
Kapitaal
Inleg van 441 deelnemers
Reserve

f92.083,87
- 83.120,95
f 8.962,92^

Gemeenteverslag 1895
Kapitaal
Inleg van 665 deelnemers
Reserve

f 112.731,31
- 94.343,25
f 18.388,06

Gemeenteverslag 1902
Kapitaal
Inleg van 827 deelnemers
Reserve

f 147.178,73
-125.700.92
f
1.447,81

Dit is de laatste keer dat de spaarbank in de gemeenteverslagen
wordt genoemd.
Een ander verhaal duikt in 1886 op. Op aandringen van de
Gedeputeerde Staten van Gelderland moet de gemeente omzien
naar een gemeentehuis. Tot die tijd kwam men bijeen in De Prins
en later in het huidige Huis der Heelmeesters. Mr. Royaards stelt
een huis ter beschikking voor gemeentehuis. Het bestuur van de
spaarbank betaalt een jaarlijkse huur van ƒ 50,-- om daar zitting
te kunnen houden. Verder dragen zij ƒ 500,-- bij aan de
meubilering van het gebouw. In zijn openingstoespraak zegt
burgemeester Pool o.a.: "In staat gesteld door de milde
'* idem inv. nr. 1505.
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schenking van het Bestuur der Spaarbank alhier, waarvan de
Heer Royaards de stichter en voorzitter is, zijn de lokalen,
secretarie, burgemeesterskamer en raadzaal (vooral de laatste)
op zeer nette doelmatige wijze gemeubileerd en verder naar de
behoeften ingericht kunnen worden."
Voor het vervolg van de spaarbank gebruiken we twee
krantenverslagen. Eén uit de Holevoet van 2 juli 1937 (ter
gelegenheid van het 75-jarige bestaan) en uit de Scherpenzeelse
Krant van 8 juli 1952 (ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan).
Er wordt tweemaal per maand zitting gehouden, de tweede en de
laatste zaterdag van de maand van 19.00-20.00 uur in de
Commissiekamer. Als dit verzet moeten worden i.v.m. Kerst of
Oudejaarsdag maakt men dat bekend in een advertentie. Door
de invoering van het schoolsparen neemt het aantal deelnemers
enorm toe. De Openbare school te Scherpenzeel en later ook die
aan de Holevoet beginnen er mee. Er was nog geen School met
den Bijbel. Vreemd genoeg wordt er meer gespaard in slechte
tijden.
Eén van de redenen voor de kinderen om te sparen was: "te
voorkomen, dat de kinderen hun centen versnoepen, door ze
iedere week op veilige wijze te beleggen". De Spaarbank is niet
gericht op winst maken. De reserve moet worden gebruikt voor
het algemeen belang van de gemeente Scherpenzeel. Het
bestuur bestaat uit zes commissarissen, met de burgemeester
als voorzitter. De eerste secretaris is J.H.J. Meijer Drees. In 1892
opgevolgd door N.M. IJperlaan, hoofd van de Openbare school.
In 1937 is het nog steeds zo dat het hoofd van school secretaris
is. Vanaf 1916 krijgen de heren commissarissen een kop koffie
geserveerd, die uit de kas betaald wordt. Vanaf 1934 kan er ook
nog voor ieder een sigaar af.
Vanwege het 75-jarig jubileum heeft het bestuur besloten om:
1. 1 % rente extra bij te schrijven ("de boekjes behoeven niet
aangeboden te worden")
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2. De kinderen die in 1937 gaan sparen krijgen ƒ 1,= extra op
hun boekje (de kleinste inlage is ƒ 0,25). Let wel, dit geldt niet
voor de kinderen die na deze kennisgeving hun boekje geheel
opzeggen en weer opnieuw beginnen te sparen!
Een spaarbankboekje mag niet opgezegd worden vóór de
eigenaar 21 jaar is geworden. Er moet altijd minstens een gulden
op blijven staan.
In 1950 zijn er 10.519 spaarders met een reserve van ƒ 70.000,=.
Er wordt een safe gehuurd, er komt een grote effectentrommel en
elke commissaris krijgt presentiegeld. Men sluit zich aan bij de
Ned. Spaarbankbond en gaat reclame maken. In 1952 bestaat
het bestuur uit de heren mr. C.P. Hoytema van Konijnenburg,
voorzitter; A. Dijkstra, secreatris; G.H. Stotijn, penningmeester;
G.C. Key, vice-voorzitter; M.J.T. Hefting, oud-schoolhoofd en H.
Verkerk.
De zittingen worden op het gemeentehuis gehouden totdat de
Bondsspaarbank verhuist naar het Hoge Huys aan de
Dorpsstraat. Een man die daar jaren heeft gewerkt is Jan van der
Burg. Wij hebben gevraagd om wat te schrijven over deze tijd.
Jan van der Burg vertelt
Mijn naam is Jan van der Burg samen met mijn vrouw en dochter
woon ik in Veenendaal. Ik ben sinds juni 1969 werkzaam bij de
SNS bank ( wat vroeger Bondsspaarbank voor Midden- Noorden Oost-Nederland heette).
Op moment van indiensttreding ben ik begonnen op het Rijdend
Bijkantoor wat inhield dat ik samen met een collega telkens in
verschillende plaatsen kantoor had. Bij die plaatsen zat o.a. ook
Woudenberg.
Via Rijdend Bijkantoor ben ik op het kantoor Neptunusplein in
Amersfoort geplaatst. Daar heb ik tien jaar gewerkt. Toen er een
vacature vrij kwam in Scherpenzeel werd mij gevraagd of ik daar
niet zou willen werken.
In 1980 ben ik dan ook in Scherpenzeel begonnen in t' Hoge
Huys (zie foto voorpagina) samen met Bea Spaargaren.
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Het was een klein kantoor waar amper plaats was voor onszelf.
Naast ons kantoor was het Politiebureau zodat wij een
gezamenlijke ingang hadden wat nogal eens voor verwarring
zorgde. De klanten die er kwamen moesten een trapje op en dan
stonden ze voor het loket.
Het was wel altijd zo dat als er iemand bij het loket stond te
wachten, een tweede cliënt altijd netjes onder aan de trap moest
wachten.
Vanaf het moment dat ik in Scherpenzeel begon was er al
bekend dat wij een nieuw kantoor zouden krijgen. Alleen moest
dat nog geheel verbouwd worden.
Zodra bekend werd dat er een nieuwe kantoormanager was
kwamen de mensen voor het raam kijken om te zien wat voor
een persoon er nu bij "de Bank" was komen werken. In het begin
werd je dan ook met argusogen bekeken maar naarmate we
meer en meer aan elkaar gewend raakten accepteerden de
mensen mij. Maar door de kleine ruimte was het soms moeilijk
om een goed contact te krijgen, dus ging ik op een bepaald
moment mensen uitnodigen voor een gesprek.
Vooral het eerste gesprek is mij nog altijd bij gebleven, dit was
met een mevrouw met haar twee dochtertjes. Tijdens het gesprek
werd er door mijn collega even limonade gehaald, en toen de
jongedames een glas limonade kregen, was de ban gebroken.
Als ik deze jongedames nu nog tegenkom, hebben ze het er nog
altijd over.
Ik merkte vooral na verloop van tijd dat ik door de mensen
geaccepteerd werd vanwege de manier waarop ik mensen
benaderde. Het ging dan ook steeds beter met ons kantoor en
dat werd ook door mijn directeur zeer gewaardeerd.
Tijdens activiteiten (zoals de jaarmarkt) probeerden wij aandacht
te trekken voor onze bank en dat lukte. De bekendheid werd hoe
langer hoe groter.
Na twee jaar in t' Hoge Huys gewerkt te hebben, konden we
eindelijk verhuizen (1982) naar ons nieuwe pand aan de
12
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17-02-1982: Prijsuitreiking tekenwedstrijd door Jan van der Burg(midden met
bril). Verder van rechts naar links: mevrouw De Vries met dochter Melanie en
zoon Johan - winnaar van draagbare radio, wijlen mevrouw Starrenburg en de
heer De Vries achter de fiets (= hoofdprijs). De overige personen op de foto
zijn ons onbekend.

Dorpsstraat (het was het oude kantoor van de heer Valkenburg)
naast sigarenzaak Verwoerd. In dat zelfde jaar kwam achter ons
kantoor het nieuwe postkantoor. Maar ja, er moest iets speciaals
gebeuren om de mensen kennis te laten maken met ons nieuwe
kantoor. Daar hadden we het volgende op bedacht; er zouden
door een aantal collega's orchideeën in een vaasje huis aan huis
bezorgd worden. Dit werd goedgekeurd door de directie en we
konden aan de slag. Alleen de dag van opening had het 's
avonds behoorlijk gevroren, maar ja wij hadden zo'n 1000
orchideeën dus die moesten bezorgd worden en dat is dan ook
gebeurd. Ze werden huis aan huis bezorgd.
's Avonds was er open huis en ook daar werd goed gebruik van
gemaakt. Het was zelfs zo erg dat op een bepaald moment
iedereen zat opgesloten want er was iemand geweest die de
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automatische deuren had dicht gedaan en vanuit het kantoor
waren de deuren op dat moment niet te openen. Gelukkig
konden we het duidelijk maken aan een bezoeker en toen gingen
de deuren weer open.
De groei van het kantoor ging nog steeds door en volgens ons
kwam dat vooral door de manier van aanpak, openstaan voor je
klanten en vooral correct de mensen te woord staan en de zaken
netjes afhandelen. En persoonlijk contact met de mensen werd
dan ook erg gewaardeerd. Als ik nu nog klanten tegenkom, is het
altijd even een praatje maken over hoe het toen was. Daardoor
moest er op een bepaald moment iemand bijkomen en dat werd
Ineke Schuur uit Scherpenzeel.
In totaal heb ik 16 jaar in Scherpenzeel gewerkt en ik kan wel
zeggen met heel veel plezier. Dit is mede te danken aan de
manier waarop ik door de mensen uit Scherpenzeel werd
geaccepteerd. Het was voor mij dan ook een behoorlijke domper
toen ik te horen kreeg dat ik weg moest uit Scherpenzeel en naar
kantoor Wekerom overgeplaatst werd. Daar heb ik twee jaar
gewerkt en van 1998 tot 2002 was mijn standplaats Wageningen.
Nu geniet ik van de VUT.
De werkdag op kantoor in Scherpenzeel begon 's morgens rond
half negen. Eerst koffie zetten, de kluis openen en dan de
circulaires lezen. Om negen uur werd de deur opengedaan en
kwamen de eerste klanten binnen. Vooral toen eenmaal de
salarissen via de bank kwamen konden wij dat gelijk merken aan
de drukte op kantoor.
Toen werd er gelijktijdig gekeken of er niet wat geld bespaard
kon worden en daar werd dan advies in gegeven. Ook vertelden
we de mensen dat ze automatisch konden sparen, indien nodig
werd dat gelijk ook in orde gemaakt.
Ik heb in het begin wel een keer meegemaakt dat er een meisje
aan het loket kwam dat niet helemaal helder was. Volgens mij zat
ze behoorlijk onder de drugs, maar de politie kon niets uitrichten
en moest haar laten gaan, want ze kwam alleen maar telkens
14

vragen of ze niet even mocht telefoneren. Ik vertelde haar dat ze
dat in de telefooncel kon doen en daar liep ze dan ook naar toe,
maar kwam even later toch weer binnen vragen of ze niet bij ons
mocht telefoneren. Dat duurde zo een hele morgen en toen was
ze opeens verdwenen.
Ja en omdat ik toen ook nog scheidsrechter van het voetbal was,
werd er vaak met klanten over het voetbal gesproken en het
gebeurde ook nog wel eens dat ik zelf in Scherpenzeel moest
fluiten, nou als ik het niet goed had gedaan kwam de week erna
wel commentaar. Maar altijd op een leuke manier.
Één keer moest ik de Valleivogels fluiten tegen DOVO uit
Veenendaal nou dat ging prima tot ik op een bepaald moment
DOVO een vrije trap gaf. Ik wilde weglopen maar ineens werd
alles zwart voor mijn ogen en lag ik op de grasmat. De speler had
de vrije trap zo snel genomen dat de bal precies in mijn nek
kwam. Nou dat was wat die week erna. Ik heb dat nog jaren
moeten horen.
Het was voor ons altijd een verrassing wat de dag zou brengen,
nooit was de dag gelijk aan een vorige dag. Zeker toen we op
onze nieuwe stek zaten, hadden we ook de ruimte voor goede
gesprekken. We hadden een ruime spreekkamer en daar werd
ook veelvuldig gebruik van gemaakt. Het werd toen hoe langer
hoe drukker en we moesten zelfs van tevoren afspraken maken,
zodat de spreekkamer vrij was voor een gesprek.
Ook gebeurde het vaak dat ik 's avonds bij de klanten aan huis
kwam voor spaarrekeningen of om beleggingen door te nemen.
Het beleggen kwam toen opzetten en werd uitvoerig in de
gesprekken
meegenomen.
Het
was
toen
vooral
belastingtechnisch interessant. De gesprekken over beleggen
waren vooral in het begin moeizaam omdat er toen ook al
behoorlijk voorzichtig met het geld werd gedaan, maar vaak
werden er na duidelijke uitleg toch bedragen in de
beleggingsfondsen gedaan.
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Op vrijdag hadden we altijd een avondzitting. Dan werd om vijf
uur de deur dicht gedaan en gingen we met z'n allen even lekker
uit eten. Om halfzeven waren we weer terug en gingen we weer
aan het werk.
Doordat we zowel kleine als grote spaarders hadden, was het erg
leuk om de gesprekken te doen. Of het nu om een klein of om
een groot bedrag ging, ik maakte nooit onderscheid tussen de
mensen. Het belangrijkste was dat de klant zelf ook achter het
product stond wat afgenomen werd. Ook zakelijk werd er
ondertussen goed aan de weg getimmerd.
In oktober hadden we vroeger een Wereld-Spaarweek. Dan
werden er aan de kinderen leuke presentjes meegegeven en die
kwamen dan ook trouw met hun spaarbusje naar het
bankkantoor. Dat was echt gezellig met het geroezemoes van al
die kinderen. De kinderen vonden het niet altijd even leuk dat die
meneer of mevrouw de centjes meenam en ze geen centjes
terugkregen, maar een presentje maakte dan alles weer goed.
's Avonds was je dan wel moe van zo'n drukke dag maar het gaf
een geweldige voldoening.
Ook was er tijdens de spaarweek (het werd later een spaardag)
de mogelijkheid om je spaargeld tegen een aantrekkelijke rente
vast te zetten. Daar werd ook gretig gebruik van gemaakt. Vooral
weer door goede voorlichting.
Op een bepaald moment kwam er een klant binnen en voordat ik
het in de gaten had schreef ik het rekeningnummer en het bedrag
op wat de klant mee wou nemen. Zonder dat de klant ook maar
iets gezegd had vroeg ik hem om een handtekening, waarna
deze mij aanstaarde van: hoe weet jij nou, welk bedrag ik nodig
heb en wat mijn rekeningnummer is?
Dit gebeurde dus vaker met klanten die regelmatig geld kwamen
opnemen. Mijn vrouw vertelde toentertijd: "Ik kan je wel opgeven
voor 'Wedden Dat'. Maar dat kon helaas niet want dan zou ik de
rekeningnummers vrij moeten geven.
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Vervolgens kwam in 1991 de fusie tussen de Bondsspaarbank
voor Midden-, Noord- en Oost-Nederland en de SNS bank tot
stand. Dat werd gevierd met een groot feest voor al het
personeel bij Joop van der Ende in Aalsmeer. Uit alle
windstreken werden de mensen met bussen opgehaald en later
ook weer teruggebracht.
Over het totale spaartegoed mag ik helaas niets vertellen, maar
ik kan wel zeggen dat de spaarbank elk jaar alleen maar groter
en groter werd. Dan begrijpt u waarschijnlijk ook wel dat ik ook
over de huidig stand van zaken niets kan
vertellen ik weet daar trouwens ook niets
meer van, want er is bijna geen contact
met de huidige kantoormanager en als we
eikaar tegenkomen wordt er natuurlijk wel
geïnformeerd
hoe
het
gaat
in
Scherpenzeel. Maar ja, ik ben er toch
alweer zo'n zeven jaar weg.
Jan van der Burg, Veenendaal.

DE HEEMKUNDIGE WERKGROEP
De taken binnen de vereniging Oud-Scherpenzeel zijn verdeeld
over verschillende werkgroepen. Zo is er een aantal mensen die
een
computerwerkgroep
vormt
en
wordt
het
documentatiecentrum weer gerund door een andere groep
mensen. Zo is er een groep die oude voorwerpen en
gereedschappen verzamelen en documenteren.
De mensen van de heemkundige werkgroep zijn veelal te vinden
op Hoeve De Beek van de fam. Ploeg-van Manen. Het woord
heemkunde of heemkennis betekent: kennis van de eigen
omgeving in al haar aspecten zowel in heden als verleden. De
werkgroep is drie jaar geleden begonnen met het thema '
Archeologie en bodemvondsten uit de omgeving' Vorig jaar heeft
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ze het thema ' Van graan tot brood' uitgewerkt. Dit jaar heeft de
werkgroep zich ingezet om het thema ' Huisvlijt in miniaturen'
voor het voetlicht te brengen op Hoeve De Beek.
Daar was het op zaterdagochtend 10
mei een hele bedrijvigheid. Om acht uur
al waren leden van de werkgroep in de
weer om de zaken op orde te brengen.
Dit alles ter gelegenheid van de opening
van de Knapzakroute. Martin Seijdell
van de heemkundige werkgroep van
Oud-Scherpenzeel heette de bezoekers
welkom,
in
het
bijzonder
de
burgemeester van Woudenberg, A.B.L
de Jonge, en van Scherpenzeel
mevrouw J.J.H. Colijn - de Raat.
Martin Seijdell

De
burgemeester
van
Woudenberg mocht voor de
symbolische
openingshandeling
op een oude omafiets door een
levensgrote tekening fietsen. Hij
belandde op de deel, waar vanaf
de 2® dinsdag van mei t/m de 3®
dinsdag
in
september
een
expositie is te bezichtigen en waar
tal van activiteiten plaatsvinden.
Op de deel is door de mannen van
de heemkundige werkgroep Martin
Seijdell, Chris Sangers en Johan
Lagerweij een expositie ingericht
in het kader van het jaarthema
'Huisvlijt in miniatuuf".
Burgemeester De Jonge
duikt de deel op
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De heer Van Ginkel uit Renswoude heeft uit zijn grote
assortiment in miniatuur uitgevoerde boerenwagens en rijtuigen
een deel geheel belangeloos ter beschikking gesteld voor deze
expositie.
Van Barend van de Wetering staan er de Ned. Herv. kerk en
Huize Scherpenzeel, beide op schaal nagebouwd. Chris Sangers
heeft er ter informatie foto's en tekeningen van beide objecten bij
gehangen.
Op de deel zitten ook elke dinsdagmorgen in de maanden mei
t/m september dames te quilten. Zij hebben er ook quiltstukken
ten toon gesteld die ook te koop zijn.
Verder heeft de werkgroep een groep 'kunstenaars' bereid
gevonden om op bepaalde dinsdagen hun vaardigheden en
handwerkstukken te tonen aan de bezoekers. Zo tonen Jelle
Feddema en Dirk van de Glind hun houtsnijkunst. Roel
Westendorp is erg bedreven in het maken van speelgoed en
andere kleine voorwerpen. Henk Obbink beeldhouwt met
natuursteen, hij is daarin een ware kunstenaar. Jos van
Doleweerd toont zijn vaardigheid in het boekbinden en mevrouw
Van Leeuwen laat de bezoekers de kunst van het kantklossen
zien.
Op de deel is een bescheiden stand ingericht waar de bezoeker
folders en boekwerkjes over de omgeving aantreft. Hier is ook
een beschrijving van de Knapzakroute te verkrijgen.
Het is zeker de moeite waard om een bezoek te brengen aan
Hoeve 'De Beek' en er uw heemkundige kennis te vergroten en u
te verbazen over al het moois dat ontstaat door huisvlijt.
Johan Lagerweij

19

OOK IN SCHERPENZEEL WERD EN WORDT
GETROUWD...
Leuke en minder gezellige trouwerijen zijn er altijd geweest en dit is
ook terug te vinden in de huwelijksakten vanaf 1812 die we onder de
loep hebben genomen. Het mag de "aanstaande" trouwlustigen niet
beletten om die belangrijke stap in een mensenleven te nemen. Maar
bezint eer gij begint!
Hier volgt een "bloemlezing" uit de akten:
Een Koninklijk besluit
Op 9 mei 1874 zijn in Scherpenzeel getrouwd: Hendrik Berendse
en Willemina van Wolfswinkel, hij was eerst weduwnaar van
Elisabeth Cloos en daarna van Jannigje van Wolfswinkel.
Er moest bij dit huwelijk een afschrift worden overlegd: een
Koninklijk besluit, waarin toestemming werd gegeven dat Hendrik
mocht trouwen met de zus van zijn overleden vrouw.
Zo blijft alles in de familie!
Het kan zomaar voorkomen dat je in het buitenland in het
huwelijksbootje stapt en verzuimt de huwelijkse afkondigingen"
volgens artikel 138 van het Burgerlijk Wetboek hier ten lande, te
doen plaats hebben. Daardoor bestaat zo'n huwelijk eigenlijk
niet. Dit overkwam het jonge paar Bernardus Goedkoop en
Bertha Kok. Zij waren op 30 oktober 1878 te Linz in Pruisen
getrouwd. Uit dit huwelijk was in Linz al een dochter geboren in
1880. Met het oog op een spoedig verwacht wordende bevalling
van de comparante, werd aan hen dispensatie verleend van de
2® huwelijksafkondiging in Scherpenzeel. Zo kon het "echtpaar"
alsnog op 18 oktober 1882 "en nu helemaal echt", ten hunne
huize Wijk A nummer 12 in de echt worden verbonden.
Op 15 juni 1889 trouwt Evert Steinmann met Dina Inkenhaag. In
deze akte staat vermeld dat Evert's moeder "een verlaten
echtgenoot" is. Dat haar man Christiaan Friedrich Steinmann er
vandoor was gegaan, was dus zelfs bij de Kantonrechter bekend.
De vader van Evert maakte het huwelijksfeest van zijn zoon en
schoondochter niet mee.
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Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt
in
tegenwoordigheid van Arie Berendse, oud vijf en twintig
jaren, van beroep Smid, zoon van den Comparant, 2^
Gerard Cornells Sterk, oud vijf en vijftig jaren, zonder
beroep, zwager van den Comparant, 3^ Tijmen van
Wolfswinkel oud vijftig jaren, landbouwer, broeder van de
Comparante en 4® Dirk Homoet, oud vijf en dertig jaren,
landbouwer. Neef van moederszijde van de Comparante, de
eerste, tweede en vierde getuige wonende alhier, de derde
wonende te Woudenberg, uitdrukkelijk verzochte getuigen,
welke, na voorlezing, door ons met de Comparanten en de
vier getuigen is geteekend.
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Trouwen "met de handschoen"
Scherpenzeelse
bruiden
trouwden
bruidegommen over de grens:

nogal

eens

met

Op 4 augustus 1898 verleende hare Majesteit de Koningin
Weduwe, Regentes van het koninkrijk vergunning aan Bernardus
Visser, officier van gezondheid, om de plaats in te nemen van de
bruidegom Lambertus Koops, die op dat moment in
Johannesburg verbeef, te trouwen met Johanna Wernink en is
aldus geschied.
Ook in latere jaren werd met "de handschoen" getrouwd. Vooral
door Nederlands Indië-gangers onder andere in Tegal en
Tangerang.
Eén huwelijk vonden we wel heel erg triest. Er werd getrouwd,
maar doordat de toenmalige communicatie niet zo snel was als
die van heden ten dage, is het hier voorgekomen dat op "de
huwelijksdag" de bruidegom al was overleden. Het huwelijk heeft
dus nooit bestaan en de akte is doorgehaald.
We kwamen één Translaat (vertaald) huwelijk tegen, dat gesloten
was in Barmen (Duitsland) in 1899.
Dit huwelijk heeft niet lang stand gehouden. Zeker niet voor die
periode. Een aantekening op de akte vermeldt dat in 1916 dit
huwelijk te 's-Gravenhage ontbonden is.
Een reden voor scheiding
Tussen de Huwelijksakten vinden we ook akten van
Echtscheidingen. Veelal verschenen de gedaagden niet. Eén
gedaagde maakte het wel helemaal bont, zo verteld ons de akte:
Na veertien dagen huwelijk je gemalin te veronachtzamen
en kortaf te behandelen, dat gedaagde van lieverlede niet meer
tegen eischeresse sprak en des avonds, wanneer hij thuis kwam,
haar het gemeenschappelijk bed uitjoeg, zodat eischeresse den
nacht in een stoel slapende moest doorbrengen, dat eischeresse
gedurende den korte tijd dat zij met gedaagde gehuwd is, heeft
moeten ondervinden, dat hij zich schuldig maakt aan overspel.
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door het hebben van vleeschelijke gemeenschap met een andere
vrouw dan eischeres.
De rechtbank verklaart op 5 juli 1909 dat het huwelijk is
ontbonden, op grond van overspel.
Haar droom was van korte duur. Een droom van slechts 14
dagen. Na 7 maanden vernedering was de scheiding
uitgesproken.
Helaas, we zijn door alle akten heen. Met veel genoegen hebben
we ze doorgenomen voor u en voor ons zelf.
Moraal van dit verhaal: Blijf trouw in voor en tegenspoed, u heeft
tenslotte JA! gezegd!
M.G.de Wijs-Koning en H.S.H.Koning-van Dalen

ONZE EXCURSIE NAAR DELFT
Zaterdag 24 mei jl. vertrok een bus vol leden van Oud
Scherpenzeel om de historische stad Delft te bezichtigen. We
werden ontvangen in herberg de Emauspoort voor een kop koffie
met eigengemaakt gebak. Een stadswandeling bracht ons op de
mooiste plaatsen van deze stad. De Nieuwe Kerk met het pas
gerestaureerde praalgraf van Willem van Oranje en de grafkelder
van de koninklijke familie. De kerk werd in de 14® eeuw gebouwd
na een visioen van Jan Col.
De Oude Kerk met de karakteristieke scheve toren is van binnen
mooi wit gepleisterd. Praalgraven van de zeehelden Piet Hein en
Maarten Harpertsz. Tromp en natuurlijk van de vermaarde
Delftse schilder Johannes Vermeer.
In de stad Delft was het rommelmarkt en daarom gezellig druk.
Op de markt waren de kampioenschappen snelpuzzelen. Een
team kon een legpuzzel van 500 stukjes in 5 minuten in elkaar
leggen.
In het rustieke Boterhuis werd de lunch gebruikt. Twee
wildvreemde mensen liepen met ons naar binnen en schoven bij
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ons aan tafel. Wij
waarschuwden de
bediening, maar die
dacht dat het een
grapje
was.
Voldaan van een
gratis lunch liepen
de
twee,
vlak
voordat wij vertrokken,
naar
buiten.
Brutalen
hebben de halve
wereld zeggen ze
wel eens.

De gracht Oude Delft met op de achtergrond
de scheve toren van de Oude Kerk.

Na de lunch gingen
we
naar
de
bekende
fabriek
voor
Delfts
aardewerk,
de
Porceleyne
Fles.
Het
werd
ooit
nagemaakt van het
Chinese porselein,
maar nu met een
geheel eigen stijl.
Alles nog met de
hand.

Na de rondleiding kregen we een kop koffie of thee en kon de
winkel worden bezocht.
Er volgde een bustocht door de binnenlanden van Zuid Holland
wegens de files. Het was een mooie dag en vol van indrukken
van een bijzondere stad keerden we huiswaarts.
De deelnemers willen Bep Schimmel bedanken voor het
organiseren van deze fijne excursie.
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BEGRAAFPLAATS "LAMBALGEN",
SCHERPENZEEL (GLD)
Historisch onderzoek van het oude gedeelte
Door J. Osnabrugge
In navolging van de twee delen over de begraafplaats Glashorst
is er nu ook een inventarisatie gemaakt van de graven op het
oude gedeelte van begraafplaats Lambalgen.
Door nader onderzoek naar de familierelaties van de
overledenen is het veel meer geworden dan een register. Naast
historisch onderzoek kan er ook genealogisch onderzoek mee
worden verricht.
Tot 1960 lag begraafplaats Lambalgen op Woudenbergs
grondgebied. Daarom liggen er op het oude gedeelte vooral
Woudenbergers begraven. Inmiddels hoort het bij Scherpenzeel
en worden er uit beide gemeentes overledenen begraven.
Voor in het boek staat een plattegrond en wordt de opzet van het
boek en de grafuitvoeringen beschreven. Dan volgt een kort
onderzoek naar de kindersterfte, vervolgd door de beschrijving
van de geschiedenis van de begraafplaats.
Het boek bestaat uit twee indexen: één op familienaam en één
op grafnummer.
Jan Osnabrugge heeft het onderzoek verricht. Jan Penning heeft
de vormgeving verzorgd en Chris Sangers zorgde voor de
tekening en foto's.
Het is een goed verzorgde uitgave met 61 pagina' s en is te koop
voor€ 12,50 bij de Vereniging Oud-Scherpenzeel.
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AANVULLINGEN OP BOEK BEGRAAFPLAATS
GLASHORST TE SCHERPENZEEL, deel II
Hier volgen nog enkele aanvullingen op het vorig jaar verschenen
boek Begraafplaats Glashorst te Scherpenzeel. Historisch
onderzoek van het oude gedeelte; deel II.
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Jan Osnabrugge

VIDEO EN FILMOPNAMES GEVRAAGD

*

Volgend jaar is het 25 jaar geleden dat wij Scherpenzeel-750
vierden. Wij zouden hier graag aandacht aan besteden. Foto's
van dit evenement hebben we wel, maar geen film- of videoopnames. Heeft u die wel en wilt u die ter beschikking stellen aan
de vereniging dan horen wij dat graag.
Het bestuur

EMAILADRESSEN GEVRAA GD

1

Zoals u wellicht weet, heeft onze vereniging al enkele jaren een
website: www.oudscherpenzeel.nl. Deze site wordt ongeveer
3000 keer per maand bezocht. Er staat heel wat informatie op.
In de toekomst willen we u ook via e-mail van informatie gaan
voorzien. Het is beslist niet de bedoeling informatie te gaan
verspreiden die niet in ons verenigingsblad staat. We kunnen u
bijvoorbeeld herinneren aan een verenigingsactiviteit.
Indien u informatie van onze vereniging via e-mail zou willen
ontvangen, stuur dan een mailtje naar Martin Wigtman:
mwigtman(a) wxs.nl
We gaan uiteraard vertrouwelijk om met uw e-mailadres.

j

*

Martin Wigtman
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De kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag
20 september 2003 bij H. P. Schuurman te zijn ingeleverd.
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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.

Rabobank

