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VAN DE BESTUURSTAFEL
Bij mijn eerste "Van de Bestuurstafel" wil ik beginnen met
Henk Schuurman te feliciteren met zijn Koninklijke
onderscheiding, welke hij op vrijdag 27 april jl. heeft
ontvangen. De Burgemeester, mevrouw Colijn, heeft
gememoreerd wat Henk heeft gedaan als vrijwilliger en wat hij
voor de gemeenschap heeft betekend en nog betekent.
Daarbij werd uitdrukkelijk genoemd dat hij vele jaren - 19 jaar
- redacteur is van ons verenigingsblad. Proficiat Henk! Wij
hopen dat hij nog lang dit werk wil blijven doen.
Op 12 mei jl. hebben wij ons jaarlijks "uitje "gehad. Dit jaar zijn
wij in het land van Maas en Waal geweest. Elders in dit blad
kunt U hierover lezen. Graag wil ik Bep Schimmel bedanken
voor de uitstekende organisatie. Het was zeer geslaagd!
Zoals al eerder aangekondigd wordt er op 7 juli een fietstocht
georganiseerd o.a. langs een aantal wederopbouwboerderijen, waarover door mevrouw S. Elpers en de heer Joh.
Lagerweij op de ledenvergadering van dit jaar een dialezlng is
gehouden.
Tenslotte wens ik U een mooie zomer toe en indien U met
vakantie gaat een goede vakantie.
Wim Schimmel

VERSLAG EXCURSIE NAAR BATENBURG EN
WINSSEN
Op zaterdag 12 mei namen 60 leden van onze vereniging
deel aan de jaarlijkse excursie. Het weer was zeer wisselvallig,
maar gelukkig was dat voor niemand reden om thuis te blijven.
Het doel van de reis was Batenburg. Een prachtig oud stadje
aan de Maas met slechts 600 inwoners, maar met een rijke
historie. Het is ook de woonplaats van onze burgemeester
3

mevrouw Colijn. Samen met haar man bewoont zij een
prachtige oude boerderij, "De Bloemhof". Zij ontving de leden
In een gerestaureerde schuur met koffie en heerlijk gebak,
meegebracht uit Scherpenzeel. Mevrouw Colijn vertelde over
de geschiedenis van de boerderij en hoe zij daar met hun drie
kinderen hebben geboerd. De vereniging is haar dankbaar
voor het gastvrij onthaal!

Daar vandaan werd er onder leiding van 2 gidsen
rondgewandeld door Batenburg en langs de ruïne (zie foto
hierboven) om te eindigen in de Oude of St. Victorkerk. Bij de
restauratie bleek dat er reeds in de 11^ eeuw op die plek een
zaalkerkje stond. De koster, tevens gids en organist, wees op
de vele historische facetten van de kerk. Hij besloot zijn uitleg
met orgelspel. Batenburg is nog Gelderland, maar aan de
overkant van de Maas is het Brabant. Wij konden dus genieten
van de hartelijke gastvrijheid en gemoedelijkheid die voor deze
regio zo typerend Is. Ook de lunch met heerlijke wijn was
uitstekend verzorgd.
4

's Middags bracht de bus ons naar Winssen. Daar werd de
geschiedenis even los gelaten om plaats te maken voor
hedendaagse kunst en cultuur. We brachten een bezoek aan
de "Tempelhof" een plaats waar de kunstenaar Huub
Kortekaas, samen met zijn vrouw Adelheid, een totaalconcept
van hun levensfilosofie heeft laten ontluiken.

De boeiend vertellende Huub Kortekaas temidden van de aandachtige
bezoekers uit Scherpenzeel.

Zo is er in de door henzelf ontworpen huis en tuin, samen met
de prachtige beelden van Huub, één groot monumentaal
kunstwerk ontstaan. Zowel Huub als zijn vrouw, beiden
autodidact, schetsten een prachtig beeld van hun visie en van
hun idealen. Bijzonder is de meditatieve kapel waarin Huub
het ontstaan van de mens verbeeldt. Ook zijn vijf tuinen, alle
even groot, met daarin de vijf wereldgodsdiensten tonen zijn
spirituele aard. De deelnemers lieten zich zonder uitzondering
verrassen en bewonderden zijn artistieke vondsten.
5
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Gelukkig scheen het zonnetje over de fraaie tuin en ook daar
werden we weer hartelijk met koffie en thee ontvangen.
Terug in Scherpenzeel konden de deelnemers terugzien op
een dag vol cultuur, historie en hedendaagse kunst aan hen
getoond en uitgelegd door bijzondere mensen.
Bep Schimmel

DE LEEUW VERRIJST UIT DE VLAMMEN IN 1940
Lezing op de jaarvergadering van 27 februari 2007
Twee inleiders, mevrouw Sophie Elpers en de heer Johan
Lagerweij, verzorgden boeiende lezingen over de wederopbouwboerderijen in onze streek. Mevrouw Sophie Elpers is
werkzaam bij het SHBO, de stichting Historisch BoerderijOnderzoek, en hoopt te promoveren op het thema wederopbouwboerderijen. In dat verband heeft zij samen met Johan
Lagerweij een groot aantal van deze boerderijen in onze
omgeving bezocht. Zij schetst in grote lijnen de situatie en de
te volgen procedures. Van de 8000 verwoeste boerderijen
waren er 291 in de Gelderse Vallei. Drie daarvan stonden op
Scherpenzeels grondgebied en zes op Woudenbergs
grondgebied. Zij zijn in mei 1940 in brand gestoken en men
noemde dat defensieschade. Er is toen direct het het Bureau
Wederopbouw Boerderijen (BWB) opgericht, onder leiding van
Ir. Van Eek. Er werden eerst noodwoningen en noodstallen
gebouwd. Deze staan er nu veelal nog. Het BWB kreeg de
opdracht betere boerderijen te ontwerpen met streekeigen
bedrijfsvoering. Op een enkele uitzondering na is dat gelukt.
De Duitse bezetter ondersteunde dat initiatief, maar niet
financieel.
De eigenaren konden zelf een architect kiezen De boerderijen
moesten wel in de streek passen. De eigenaren konden
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daartoe een schets met een begroting indienen bij de
gemeente.
Maar er werden ook standaardontwerpen aangeboden door de
BWB en die waren veelal in de Delftse School. De bouwstijl
die ook nu nog zo kenmerkend is voor Scherpenzeel.
Eenvoudige bakstenen gebouwen met vlechtingen in het
metselwerk en rode pannen; geen overstekken; tuitgevels en
schouderstukken.
De ontwerper hiervan was
M.J. Grandpré Molière en hij
was
van
mening
dat
schoonheid in de eenvoud
schuilt. In de boerderijen
werd
een
gevelsteen
geplaatst met een uit de
vlammen oprijzende leeuw
en het jaartal 1940. Daaraan
herkent u direct de wederopbouwboerderijen.
Er werd rekening gehouden met de mening van de boerinnen:
zij wilden geen onpraktische keukens meer, geen bedsteden
meer en een toilet in huis. Voonwaarde was wel dat er zoveel
mogelijk restanten van de vernielde boerderijen hergebruikt
zouden worden.
De financiering was in handen van de staat, maar de boeren
moesten 10 tot 25% zelf betalen, afhankelijk van de ouderdom
van de boerderij. Ook konden zij een luxelijst samenstellen,
maar moesten dat wel zelf betalen. De bouwkosten werden
vastgesteld op 9 mei 1940 en er werd geen rekening
gehouden met de inflatie. Voor de niet vergoede kosten kon
men een renteloos krediet krijgen van de overheid.
Daarna toonde Johan Lagenweij met dia's vele van deze
boerderijen in de regio. Hij kent dit gebied als geen ander. Hij
nam de toehoorders
mee op
een tocht
langs
7

wederopbouwboerderijen. Door de informatie van Sophie
waren alle door haar genoemde kenmerken duidelijk te zien.
Johan benadrukte dat de ervaringen van de eigenaren niet
altijd positief waren ten opzichte van de wederopbouw. Maar
de boeren kregen veelal een mooiere en bedrijfsmatig betere
boerderij terug. Wat niet weg neemt dat de impact van deze
gebeurtenis enorm groot is geweest. Grote gezinnen moesten
voor een lange periode in een kleine noodwoning leven en de
dieren moesten ook provisorisch gehuisvest worden.
De troosteloze aanblik van een verbrand Scherpenzeel in
1940 heeft plaats gemaakt voor een prachtig landelijk gebied
met mooie boerderijen en huizen in de bouwstijl van de Delftse
School. Gelukkig heeft het gemeentebestuur deze gebouwen
op een gemeentelijke monumentenlijst geplaatst zodat zij ook
voor de toekomst bewaard zullen blijven.
Bep Schimmel

Boerderij 'De Pol' aan de Brinkkanterweg
8

FIETSTOCHT ZATERDAG 7 JULI
Onder deskundige leiding van Johan Lagerweij organiseert
Oud Scherpenzeel voor haar leden op zaterdag 7 juli een
fietstocht langs enkele wederopbouwboerderijen. Johan
Lagerweij zal ons kenmerken van de Delftse School in deze
boerderijen laten zien.
De tocht begint om 13.30 uur bij boerderij De Pol aan de
Brinkkantenweg 39. We fietsen gedeeltelijk langs het
Valleikanaal naar Leusden (Asschat). Onderweg zullen we
enkele keren stoppen en zal Johan ons ook een aantal
wetenswaardigheden over de Grebbelinie vertellen.
Bij boerderij Groot Hagenouw houden we een koffiepauze.
Vervolgens fietsen we terug over Voskuilen, waarbij we een
bezoek brengen aan Het Nattegat. (zie foto hieronder)

Deze boerderij is door de Boerderijen Stichting Utrecht
onlangs uitgeroepen tot boerderij van het jaar 2007 in de
provincie Utrecht.
De lengte van de tocht bedraagt ongeveer 20-25 km. Tussen
vijf uur en halfzes hopen we weer terug te zijn in
Scherpenzeel.
Er kunnen slechts een beperkt aantal leden meefietsen, zodat
u zich bijtijds dient op te geven. Dit kunt u doen door vóór 2
juli telefonisch contact op te nemen met Wim v.d.Berg tel:
2772183
9

"NOE EERST EFFE PROATE !"

In de rubriek "Noe eerst
effe Proate !" interviewt
Piet Valkenburg jonge en
oude,
bekende
en
onbekende, kortom allerlei Scherpenzelers, die
iets leuks of interessants
over Scherpenzeel te
vertellen hebben.

Voor de 6® aflevering van "Noe eerst effe Proate !" is de keus
eens niet gevallen op een Scherpenzeler! In een oude krant,
een
Holevoet
uit
september 1962, trof
ik de aankondiging
hiernaast aan voor
Dansavond Os-Ka-Di
een dansavond, met
Zaterdagavond 29 september zal er in
de
organisatie
in hotel r.Boszicht" weer een dansavond gehouden -worden. De organisatoren hebben
handen van Os-Ka-Di.
beslag weten te leggen op de populaire

Scherpén^^^^

band The Rainbow Rockets. I>& organisatie is in handen van OS-KA-DI.

Dat Os-Ka-Di maakte me nieuwsgierig, maar al snel bleek mij
dat Os-Ka-Di stond voor de afkortingen van de namen
Osnabrugge, Van de Kamp en Ditewig. De naam Ditewig is
een echte Veense naam en met wat speurwerk kwam ik
erachter dat dit Jan Ditewig betrof, nog steeds wonend in
Veenendaal. Ik zocht deze Jan Ditewig dus eens op voor een
interview.
Jan Ditewig aan het woord : "Dat klopt, ik ben een geboren en
getogen Veenendaler! Ik ben geboren 14 november 1939 Mijn
ouders waren Simon Ditewig en Teuntje van de Klift. Mijn
10

vader had een buurtwinkeltje hier op de Middelbuurtseweg in
Veenendaal. Hij is geboren
in Veenendaal op 8 januari
1912 en mijn moeder
Teuntje
is geboren in
Rhenen op 26 februari
1917. Ze trouwden op 22
juni 1939 en kregen twee
kinderen, buiten mij nog een
dochter: Joke, die geboren
is op 16 november 1945. Ik
heb zelf altijd in Veenendaal gewoond. Ik trouwde op 14 juni
1967 met Gerry Reede, zij is ook echt een Veense. En ja ... we
zijn dit jaar inderdaad 40 jaar getrouwd! Mijn vrouw Gerry is
geboren op 2 augustus 1946 en wij wonen alweer lange tijd
ook op de Middelbuurtseweg. Toen mijn vader op 65-jarige
leeftijd met de buurtwinkel stopte, in 1977, wilde hij dat alleen
maar doen als wij het huis kochten. Zogezegd zo gedaan en
tijdens de aanleg van de nieuwe Rondweg-Oost hier in
Veenendaal konden wij het bestaande huis goed verkopen en
hebben we op een weiland ernaast een nieuw huis laten
bouwen. Mijn zoon Simon
zat toen op een technische
opleiding en hij heeft toen
de tekeningen voor onze
nieuwe woning gemaakt!
Tjaa, hoe kwam ik in Scherpenzeel
terecht?
Zoals
gezegd had mijn vader een
buurtwinkel, een kruidenierszaak.
Van
daaruit
leerde ik Rien Osnabrugge
kennen. Hij werkte in de
kruidenierswinkel van

7

Rien Osnabrugge en Jan Diteweg.

11

Simon de Wit hier in Veenendaal en kwam regelmatig bij ons
de etalage inrichten. We werden dikke vrienden en zijn ook
regelmatig samen op vakantie geweest, onder andere naar
Duitsland en Spanje. Dat was behoorlijk ondernemend. Ik heb
het nu over eind jaren '50, begin jaren '60 en het was in die tijd
helemaal niet zo gebruikelijk om naar het buitenland op
vakantie te gaan!
Door de vriendschap met Rien kwam ik ook in Scherpenzeel
terecht en daar leerde ik ook Jan van de Kamp kennen, de
derde man van Os-Ka-Di. Jan van de Kamp is helaas al
overleden, ik weet niet precies meer wanneer, maar al wel
lang geleden.
Eigenlijk ontstond toen ook het idee om eens wat te doen voor
de jeugd. Dat was ergens in 1961. Rien was de oudste, 23
jaar. Jan van de Kamp was de jongste, 18 jaar oud en ik was
toen nog maar net 21 jaar oud. Dat idee is eigenlijk geboren in
de bus van Scherpenzeel naar Veenendaal. Het was eerst "zo
maar" een idee. Maar er gebeurde nooit eens iets voor de
jeugd en dat was de motivatie om met dit plan door te gaan. In
Scherpenzeel leerden we ook Adrie Doornebal kennen. Rien
kende heel veel amateur- f
^
bandjes in de omgeving en
dat kwam natuurlijk goed uit.
Zo kwamen we op het idee
voor een "Teenagershow"en
dat
zou
moeten
gaan
plaatsvinden in de Eierhal in
Scherpenzeel, in september
1961.
In die tijd had je
natuurlijk heel andere muziek,
het was zelfs nog lang voordat
de Beatles bekend zouden
worden.
Wijzelf
waren
bijvoorbeeld helemaal weg
van de Shadows!

CliffeShadoius
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We rekenden uit dat als we ongeveer 500 bezoekers zouden
krijgen, dat we uit de kosten zouden komen. Dat was best wel
een gok, want het was allemaal eigen geld wat we erin
gestoken hadden! Wat bleek: er kwamen meer dan 1200
mensen ! Eigenlijk stond heel Scherpenzeel op z'n kop, want
al die jongelui kwamen met bromfietsen en het was een chaos,
maar ook een enorm succes ! Er mocht geen sterke drank
worden geschonken, alleen Coca Cola en frisdranken.
De verschillende bandjes kwamen eigenlijk allemaal uit de
omgeving, maar speelden vaak wel populaire muziek.

Die bandjes hadden namen als "The Last Boys" (foto
linksboven), een bandje van Molukse jongens, "The White
Rocking Stars" (foto rectitsboven) en "The Rocking Explosives"
allemaal amateurbandjes die vaak de in die tijd populaire
liedjes speelden van groepen als The Shadows, Elvis, Cliff
Richard en Fats Domino.

De volgende dag stonden er heel positieve berichten in de
kranten over de "Teenagershow" en vooral de jeugd was
enorm enthousiast! In de krant stonden bijvoorbeeld
opmerkingen als : "Het
Teenagershow
teenagerpubliek heeft
met
volle
teugen
daverend succes
genoten
van
deze
N a a r schatting 1200 m a n w a s in de
Bierhal aanwezig om deze sliow bij te wo
muzikale show" en "dit
nen. Om 8 uur opende de conf erencier de
is een ongeëvenaard
ze avond w a a r n a direct met muziek be
gonnen werd. E r werden verschillende mu
evenement voor deze
ziekstukken gespeeld o.a. Rock and Roll,
moderne tophits e n accordeon potpour
regio".
ries. AJs zangeres tt&ü op Hettie Vermeu
len, terwijl de bandjes voor zangers en
Er werd slechts één
duo's gezorgd hadden. Voor de pauze w a s
de geluidssterkte t e zwak, m a a r n a de
bandje wat afgekraakt.
pauze had de heer Wijnberger h e t weer
fantastisch voor e l k a a r . E e n compliment
Zo stond in de krant te
voor hem is hier zeer zeker op z'n p l a a t s .
De algeheel leiding berustte dij onze con
lezen: "de weinig muzi
ferencier Willie Ruisch, die de gehele
kale muziek van de
avond de touwtjes goed i n handen had.
Rocking Explosives uit ■ Met vakkundige medewerking v a n de
politie js deze avond r u s t i g verlopen.
Utrecht, de meest ruige
De organisatoren, de heren Ditewig,
Van de Kamp, Doomebal en Osnabrugge
en lawaai makende
hebben wel eer v a n h u n vverk gehad.
deelnemers van deze
De medewerkers v a n deze avond w a r e n
Hettie Vermeulen;
T h e White R o c k i n g
teenagershow".
Stars, The L a s t Boys, The, Rocking Explo
sives en

The Varia Band onder leiding

Het aardige is dat deze
van Willie Ruisch. •
groep als enige later
wat bekender is geworden. Zij gingen later "The Jets" heten
en hebben ook wel platen gemaakt. Dat zijn liedjes zoals
"Shake Hands", "Memphis Tennessee", "Jets Fly" en "Baby
Elephant Walk." Misschien dat sommigen deze liedjes nog wel
kennen!
In Japan werden "The Jets" bekend als "The Goldfingers" en
daar werden ze bekend met de instrumentale versie van
"Goldfinger", de song van Shirley Bassey.
De "Teenagershow" was dus een succes en we hadden zelfs
winst gedraaid, ik geloof iets van 1400 gulden. Dat geld
hebben we toen aan een goed doel besteed, aan "Open het
Dorp" van Mies Bouwman. Juist door dat succes besloten we
14

verder te gaan en daarom kwamen we op het idee om
dansavonden te organiseren. Zoals gezegd: er was in die tijd
echt nooit iets te doen voor de jeugd, maar toen we die
dansavonden gingen organiseren kwamen de bezoekers
overal vandaan. Zo ging bijvoorbeeld ook al de jeugd uit
Veenendaal naar de dansavonden in Scherpenzeel. Op deze
manier heb ik ook mijn huidige vrouw, Gerrie leren kennen.
Toen ik met Os-Ka-Di begon was Gerrie nog niet in beeld,
maar wel later tijdens de dansavonden. Die waren elke maand
in Boschzicht en Gerrie ging ook trouw elke maand mee!
te houden op 7 apnl 1962
m Hotel .BOSCHZICHT"

*
*
Voor U treden op

*

SCHERPENZEEL
. *.

*

Aanvang 8 uur

zaal open 7 30 uur-

¥
Orgamsaüe O S - K A - D I
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De dansavonden van Os-Ka-Di hebben even stil gelegen toen
ik voor de herhaling van mijn dienstplicht moest opkomen en in
1962 naar La Courtine in Frankrijk werd gestuurd, maar al met
al hebben we een paar jaar achter elkaar elke maand die
dansavonden georganiseerd.
Dat was een heel leuke tijd! Ik ben zelf eind 1964 uit de
organisatie gestapt, maar Rien en Jan van de Kamp zijn
ermee door gegaan tot 1972. In dat jaar heeft dhr. Klumpenaar
van Boschzicht de organisatie overgenomen.
15

Tja en ondertussen is dat alles voor mij alweer ruim 40 jaar
geleden. Ik heb nu mijn eigen gezin met twee zonen: Simon,
geboren in 1969 en John, geboren in 1974.
Ik heb 40 jaar bij de Firet in Veenendaal gewerkt op het
kantoor, bij de voorraadadministratie. Ik was bijna 40 toen ik in
de krant een advertentie zag, waarin bij de NS conducteurs
werden gevraagd. Dat leek me wel, want dat gaf natuurlijk
zekerheid: je was toen als conducteur nog ambtenaar.
Maar helaas: het conducteur zijn beviel me helemaal niet en ik
ben dan ook precies twee maanden conducteur geweest! Ik
nam weer ontslag en wilde niet terug naar de Firet, want dat
was eigenlijk toch een afgang. Maar ja, ik vond geen ander
werk en toen ik door de Firet gevraagd werd ging ik toch weer
terug. Ze kwamen daar op me af en iedereen gaf me een
hand. Een warm welkom en dat voelde wel goed !
Door een reorganisatie kon ik met 56 jaar met behoud van
loon naar huis. Op mijn 57® ging ik de VUT in en nu ben ik dus
gepensioneerd.
Ik heb gelukkig veel foto's uit die tijd en ook een compleet
plakboek. Dat mensen veel foto's hadden zag je in die tijd ook
niet zoveel, maar ik maakte gelukkig altijd overal plakboeken
van, ook bijvoorbeeld van de kruidenierswinkel van mijn vader.
Ik had daar een stuk of vijf of zes plakboeken van en die liggen
nu in Klein Veenlo, het museum van Veenendaal. Ze zijn er
daar erg blij mee I"

De foto op het voorblad toont ons Os-Ka-Di samen met Adrie
Doornebal, de organisatoren van de Teenagershow, v.l.n.r.
Rien Osnabrugge,
Jan Diteweg,
.
Adrie Doornebal,
'*
Jan van de Kamp.
16

SCHUITENVAARDERS OP DE LUNTERSCHE
BEEK
Vanaf 6 juli bestaat de mogelijkheid bij het Toeristische
Opstappunt (TOP) aan de Nieuwstraat een kano te huren om
op het Valleikanaal een pleziertochtje te maken. Het kanaal,
dat tussen 1935 en 1941 is aangelegd in het kader van de
werkverschaffing, volgt gedeeltelijk de oude loop van de
Luntersche Beek. Het traject Brinkkanterweg-Rode Haan
wordt begin juli officieel in gebruik genomen. Er zijn
voorzieningen aangebracht om bijvoorbeeld gemakkelijk onder
bruggen door te kunnen varen, terwijl op verschillende
plaatsen steigers zijn gemaakt om aan te meren.

De V.V.V. in Scherpenzeel verhuurt al in het begin van de 20®
eeuw een boot, waarmee een tochtje op de Lunterse Beek
gemaakt kan worden. "Den vreemdeling ten gerieve kocht
V.V.V. een roeiboot aan: de "Haal-op". De boot ligt bij de
Lambalgsche brug. Bij Hazeleger, die dicht bij de brug woont,
moet worden betaald. De beek bevat in die tijd in de zomer
17
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niet altijd voldoende water om te varen, zodat de Haal-op
slechts een kort leven is beschoren.
Van groter belang is de
beroepsvaart die op de
Lunterse
Beek
heeft
plaatsgevonden. De nu 99jarige Jan van de Lagemaat
uit
Woudenberg
weet
hierover veel te vertellen.
Jan is in 1908 geboren in
Scherpenzeel. In 1933 is hij
voor
de
eerste
keer
getrouwd. Uit dit huwelijk is
in 1934 zoon Gerrit geboren.
In 1943 overlijdt zijn vrouw.
Jan trouwt in 1946 voor de
tweede keer.
Tijdens zijn werkzame leven
heeft hij eerst enige tijd bij
Jan van de Lagemaat, geb. 1908.
smederij Berendse gewerkt.
Vervolgens is Jan 36 jaar smid geweest bij de fietsfabriek van
Meerbeek (Durabo) in Woudenberg en nog een jaar of tien bij
Overeem in Scherpenzeel. Nu woont hij in Zorgcentrum
Groenewoude in Woudenberg.
In zijn jeugd heeft hij zijn vader regelmatig geholpen bij het
onderhoud van o.a. de Lunterse Beek.
Zijn vader en zijn grootvader zijn schuitenvaarders geweest.
De opa van Jan heet ook Jan van de Lagemaat en is in 1824
in Woudenberg geboren. Grootvader Jan gaat later in Leusden
wonen en weer later verhuist hij naar Scherpenzeel om hier in
de Kaap op de Glashorsterdijk te gaan wonen. Later betrekt hij
met zijn gezin boerderij Oud Glashorst. Naast het houden van
een paar koeien vervoert hij ook stenen en andere materialen
met een tweetal schuiten op de Lunterse Beek.
18

Met soortgelijke schuiten vaarde de familie Van de Lagemaat.

De schuiten hebben een lengte van ongeveer tien meter en
zijn zo'n anderhalve meter breed. Ze worden door twee man
voortbewogen door middel van vaarbomen, ook wel
klauwstokken genaamd. Als er langs het water geen
houtgewas staat, kan er een mast in de mastbank worden
bevestigd. Hieraan wordt een jaaglijn met een trekzeel (de lus
van de jaaglijn) gebonden, zodat de boot via het jaagpad kan
worden voortgetrokken. Voor de besturing wordt een roer
aangebracht. Dit gaat veel sneller dan het voortbomen van de
schuit.
's Morgens om vier uur vertrekken de schuiten vanaf
Lambalgen naar de Rode Haan in Veenendaal. Hier kunnen
de boten niet verder, omdat de beek wordt doorkruist door de
Slaperdijk. Deze dijk is in 1653 aangelegd om het Utrechtse
deel van de Vallei bij Veenendaal te beschermen tegen
overstromingen van de Rijn.
In de beek is een stuw gemaakt die de doorvaart belemmert.
Aan de Veenendaalse kant van de dijk liggen schuiten die
volgeladen zijn met stenen afkomstig van de steenfabrieken
aan de Rijn in Rhenen. Om de stenen verder te vervoeren,
moeten ze overgeladen worden.
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De Rode Haan omstreeks 1900.

Een zwaar karwei, dat zeker voor Jan, die astma heeft, niet
meevalt. Hij heeft twee Scherpenzelers, Hazeleger en Van
Eist, in dienst die hem helpen. Met de kruiwagen worden de
stenen van de Veenendaalse boten over de dijk naar de
schuiten van Jan van de Lagemaat gebracht. De terugreis kan
beginnen. De stenen die bestemd zijn voor Scherpenzeel
worden bij Lambalgen uitgeladen. Er wordt doorgevaren naar
de Pothbrug waar de rest van de stenen wordt gelost.
De stenen worden niet alleen vanuit Veenendaal richting
Scherpenzeel vervoerd. Ook vanuit Amersfoort worden stenen
vervoerd over de Lunterse Beek. Bij het Geeresteinse Schut
moeten de balken die het water tegenhouden worden
verwijderd. Dit gebeurt door medewerkers van Landgoed
Geerestein. Aangezien Jan een goede verstandhouding heeft
met Geerestein mag hij dit zelf doen. De bakstenen die
gebruikt zijn voor de bouw van het landhuis op Landgoed "De
Boom" in Leusden in 1879 zijn voor een groot gedeelte
aangevoerd met de schuiten van Jan van de Lagemaat. Voor
dit landgoed vervoert Van de Lagemaat jaarlijks ongeveer
300.000 turven, die in de kachels gestookt worden om het
landhuis warm te houden.
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Vanuit Amersfoort wordt ook regelmatig mest van de
gemeentereiniging meegenomen om elders over wei- en
akkerland te worden verspreid. Voor de bakkers in Amersfoort
worden takkenbossen per boot aangevoerd om de ovens te
stoken. Bakker Vonk aan 't Havik en bakker Koning aan de
Krommestraat zijn goede klanten. In een schuur aan de Singel
worden de takkenbossen opgeslagen.
In 1886 wordt de spoorlijn Amersfoort-Kesteren in gebruik
genomen. Dit betekent het einde van het vervoer van
bakstenen door de schuitenvaarders. Voortaan worden de
stenen per trein vervoerd. Jan van de Lagemaat is in 1888 in
Scherpenzeel overleden.
Zijn zoon Gerrit van de
Lagemaat
is
in
1863
geboren. Eerst woont hij in
Woudenberg op boerderij
Nieuw Huisstede. In 1905
trouwt hij en in 1909 koopt hij
"het klaverweitje", een stuk
grond achter de Nieuwstraat
in Scherpenzeel(toen nog
Woudenberg). Hier bouwen
Gradus ten Broek en Gart de
Jong een huis voor hem en
zijn gezin.
Als schuitenvaarder valt er
na de komst van de trein
steeds minder te verdienen
met het goederenvervoer.
Gerrit van de Lagemaat 1863-1949.

Gerrit van de Lagemaat richt zich dan ook op het onderhoud
van beken en grachten in Amersfoort en omgeving. Dat doet
hij later ook in samenwerking met Marinus Veldhuizen, zoon
van de Scherpenzeelse schuitenvaarder Mannes Veldhuizen.
Het schoonhouden van de watenwegen wordt jaarlijks
publiekelijk aanbesteed door het heemraadschap de Eem.
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Het heemraadschap in onze
omgeving heeft het beheer van
de Lunterse Beek, de Barneveldse Beek, de Modderbeek,
de Moorsterbeek en de Eem
vanaf Baarn. Het onderhoud
moet door de boeren die op het
water lozen worden betaald. Het
geld wordt jaarlijks opgehaald.
Hier in de buurt gebeurt dat door
gemeenteveldwachter Tekelenburg uit Woudenberg.
Marinus Veldhuizen(rechts),
1903-1969.

Drie keer per jaar moeten de waterplanten venwijderd en de
deels weggespoelde walkanten gerepareerd worden. In de
Lunterse Beek zitten veel bochten die door de stroming steeds
verder uitspoelen. Het repareren van deze uitspoelingen heet
kribben. De kanten worden uitgegraven en opgevuld met
takkenbossen. Hierdoorheen worden palen geslagen. De
takkenbossen worden afgedekt met vlechtwerk en ten slotte
bedekt met zand. Jan heeft in 1932 zijn vader nog geholpen bij
het kribben van de walkanten op Bruinenburg in Woudenberg.
Als Jan er zestig jaar later weer gaat kijken, blijkt het werk nog
volledig in tact. Door het verzanden van de beek moet deze
regelmatig handmatig uitgebaggerd worden. Op rekening van
de gemeente Amersfoort wordt overtollig slib uit de grachten
en singels verwijderd.
Zijn laatste schuit heeft Gerrit van de Lagemaat in 1912 laten
maken bij Van Doorn in Veenendaal. Deze boot heeft 12
gordingen (ribben), is 11 meter lang en geheel van eikenhout.
De schuit kost 150 gulden. Bij Lambalgen wordt de boot
regelmatig voor onderhoud uit het water gehaald. De
onderkant van de boot wordt dan met teer ingesmeerd.
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Tijdens de onafhankelijkheidsfeesten in 1913 is een als Prins
Hendrik verkleed persoon met deze boot ingehaald bij de
Pothbrug.
Scherpenzeel heeft in de loop van de geschiedenis meer
schuitenvaarders gehad waarover weinig bekend is. Zo staan
ook Jan Sturk (1760), Aart van Dijk (1804) en zijn zoon Jacob
van Dijk(1837) te boek als schuitenvaarders.

HEEMRAADSCHAP: EEM, laCEN EM
AANKLEVB VAM 0IEH-

tejnaiTsidclQg door walergraof <kn heef J* Kpöpp£-rs ep k^tïntndtn aanbesteed, het op diepte
bri.n-ijg'en of mööïen. van ^erscMIkBdc b«kc?p.
Het werk \fcrd gegund sis volgt Ï
Aan G. v. d. Logemast te Wo«d«rü>€rg ptre
i 2 en 7 voor ƒ 1S8, ƒ 225 en ƒ 38^ nm PK
V, 4 Beek Ie Amcrefoört pere. 3^ 6* 9 ep 10
voor ƒ 25. ƒ 93, ƒ 96 eiï / 55; e«n G. Leeuwenareftd te Woad^nberf pere 4 voor ƒ l4$j
aan W. van Ginï^cï te ScherpcRteel pcrc* 3
voor ƒ 168; mn U. Veldhyl^n te Woudenberf perc. 8 voö' ƒ 168.
Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander, 14-05-1927

Wim Schimmel
Wim v.d.Berg
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DAT GEZICHT KOMT ME BEKEND VOOR!
In de 18e jaargang nr. 4 (dec. 2006, pag. 26) is onderstaande
foto geplaatst. Van enkele lezers ontvingen wij namen van
verschillende kinderen. De rij is nog niet compleet. We houden
ons aanbevolen voor verdere aanvullingen.
Waarschijnlijk is de foto een opname uit 1964, waar kinderen
van de buurtvereniging 't Centrum deelnemen aan een
lampionoptocht (Koninginnedag?)

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

1
2
3
4
5
6

Nr. 7
Nr. 8
Nr. 9
Nr. 10
Nr. 11
Nr. 12
Nr. 13
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Bernard Renes.
9

Dick Broertjes. Ouders hadden een winkel voor
woninginrichting.
Aleida Broertjes, (zus van Dick)
Marijke van Doorn. Ouders hadden carrosseriebedrijf.
Gusta van Hussel. Haar ouders hadden een winkel in
huishoudelijke artikelen.
? Verweij.
Gea Verweij.
Ada Geefshuizen.
Peter Verweij. (Iemand noemde hem ook Arend Verweij)
Zijn ouders hadden een winkel voor babyen kinderkleding naast sigarenzaak
Verwoerd.

KENT U DIT NOG?
Onder nummer 410 is
een
voonwerp
opgeslagen op de zolder
van
het documentatiecentrum, wat we
(je zou bijna zeggen
"voor de verandering")
wel kennen. Het is
namelijk een vijl. Maar,
nieuwsgierig als we
zijn, willen we graag
weten waarvoor deze
vijl
werd
gebruikt.
Zoals op de foto is te
zien, is de vijl namelijk
nogal fors van formaat.
De vijl is maar liefst 50
centimeter lang en dus
niet de een of andere
huis- tuin- of keukenvijl.
De vijl is niet voorzien van een houten handvat en deze heeft
er ook niet opgezeten. De vraag aan onze lezers is dan ook:
"Waarvoor werd deze vijl gebruikt?". Lezers die ons hierover
meer kunnen vertellen mogen hun reacties mailen aan
pietvalk@live.nl, maar u kunt uw reacties ook kwijt aan één
van de andere bestuursleden (adresgegevens voorin dit blad).
Wilt u de vijl eens zien? Dan bent u van harte uitgenodigd om
op een dinsdagavond eens het Documentatie-centrum te
bezoeken.
Piet Valkenburg.
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VAN DE REDACTIE
In het vorige verenigingsblad (19e jaargang, Nr. 1) plaatsten
we onder de kop "Kent U dit nog?" een afbeelding van een
voorwerp waarvan wij aannamen dat het een tabakssnijder
was en waarbij we aan u als lezers de vraag stelden of u ons
meer kon vertellen over dit apparaat.

Al heel snel kregen we hierop een aantal reacties (waarvoor
dank). Enerzijds werd ons verteld, door iemand die zelf in de
tabaksindustrie had gewerkt, dat hij het apparaat absoluut niet
herkende als iets uit de tabaksindustrie, maar toch bleek ons
dat het apparaat een tabakssnijder moest zijn. Het apparaat is
namelijk afkomstig van Geert Bakker, die tijdens de
oorlogsjaren smid was in Scherpenzeel. Geert heeft het
apparaat tijdens de Tweede Wereldoorlog zelf gemaakt.
Tijdens de oorlog teelde men zelf tabak (huistabak genoemd)
en het apparaat was inderdaad bedoeld om deze zelfgeteelde
tabak fijn te kunnen snijden. Dus een heel leuk verhaal achter
dit apparaat en we zijn zeker blij met deze informatie.
26

Ook een bijzonder aardige reactie ontvingen wij op de foto
geplaatst op het voorblad van de 18® jaargang, nr. 1 (maart
2006). Deze foto hoorde bij het artikel Noe eerst effe Proate !,
waar Gré van den Ham aan het woord was en vertelde dat op
de voorgrond van bijgaande foto haar zus Jennie stond.
Van Prof. Dr. D.J. van de Kaa uit
Den
Haag
ontvingen
wij
volgende aanvullende informatie.
Via zijn zus mevr. Marina van de
Kaa had hij de foto hiernaast op
ons blad gezien. De postbesteller in zomeruniform op de
kar is hun vader Johannes,
kortweg Han, van de Kaa. Hij
werd in 1891 in Renswoude
geboren. Nadat hij in het begin
van de jaren dertig van de vorige
eeuw in Scherpenzeel bij de PTT
werd benoemd, liet hij een huis
bouwen aan het Oosteinde (later
Dorpsstraat), tegenover wat nu
het huis van Job Boom de
klompenmaker is. Daar woonde
hij tot zijn dood in 1965.
Verder schreef hij:" Vele jaren lang zorgde mijn vader samen
met zijn collega's Cees Osnabruggen en Jo van Eist, voor de
postbezorging in Scherpenzeel en omgeving. Vooral nadat Jan
van den Ham de leiding van het postkantoor van zijn vader,
Han van den Ham, had overgenomen zat mijn vader ook
dikwijls achter het loket om ouderdomspensioenen uit te
betalen en de vele andere administratieve handelingen te
verrichten die toen nog door de PTT werden uitgevoerd."
Bijzonder hartelijk dank voor deze voor de vereniging zo
waardevolle informatie.
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VINGER AAN DE POLS EN OOK OP DE
KLEINTJES LETTEN
Toen ik vorig jaar mei het penningmeesterschap van Martin
Wassen overnam heb ik me twee doelstellingen voorgenomen
te weten:
1. Automatisering van de administratie
2. Automatische incasso instellen voor betalingen van de
contributie.
Punt 1 is gerealiseerd door de aanschaf van het DAVILEX
systeem, dit heeft me best veel energie gekost, maar dat geeft
niet, want het ziet er nu goed uit. Ik heb veel medewerking van
de Helpdesk van Davilex en anderen gehad en daar ben ik
heel blij mee, hiervoor wil ik iedereen bedanken.
Door dit systeem kan ik de vinger aan de pols houden wat de
uitgaven betreft en dat is alleen maar fijn.
Punt 2 wordt wat langzamer in de praktijk gerealiseerd dan dat
ik verwacht heb, maar ik ben ervan overtuigd dat het ook goed
komt.
55 % heeft reeds de machtiging voor automatische incasso
afgegeven. 45% dus nog niet en dat zijn wel ruim 300 leden. In
februari jl. hebben deze leden een factuur in de bus gehad
voor betaling
Op dit moment (eind april) hebben 80 leden van deze groep
nog niet betaald en zij krijgen in mei of juni een aanmaning.
Ik geeft hieronder een opsomming wat dit aan extra kosten
met zich meebrengt zonder rekening te houden met de extra
tijd die het mij kost:
Febr. 2007: 300 facturen maken en versturen =300x€0,50
=€150
Mei 2007 : 80 aanmaningen maken en versturen = 80x € 0,50 = € 40
Totaal
€ 190

Ik let ook op de kleintjes zoals je ziet en dit vind ik jammer van
de € 190, want dat kan anders zoals u weet.
28

In de begroting 2007 waar we € 750 tekort kwamen, zoals u
gezien hebt in de bijlage van het vorige nummer, zijn deze
extra kosten niet opgenomen en het tekort wordt dus nog
groter.
U en ik weten wel een oplossing om de extra kosten te
besparen.... dus vul verder zelf het antwoord maar in.
De aanhouder wint en ik blijf niet aan het zeuren, maar ik hoop
dat dit de ruim 300 leden aan het denken zet.
De penningmeester.

NIEUWE AANWINSTEN
Ontvangen van:
Mevr. C. Vonk, Scherpenzeel,
Dhr. G.v.d. Peut, Scherpenzeel,

- een oude foto.
- wisselbeker EMM Fietspuzzelrit.
Dhr. R. Groeneveld, Scherpenzeel - een balansweegschaal +
een loupe (gebruikt bij C & S
Valkenburg t.b.v. het tellen van
de "scheuten" oftewel de
inslag per cm geweven band)
Dhr. W. Idzerda, Amersfoort
- stapeltje geboorte- en rouwkaarten.
Dhr. B. v.d. Wetering,Scherpenzeel - een weefspoei + oude
appelschilmachine.
Mevr. J. v.d. Pol, Scherpenzeel
- een kasboek en een vlag van
de Gelderse Maatschappij van
Landbouw afd. Scherpenzeel.
Dhr. K. Methorst, Scherpenzeel
- oude krantenartikelen +
kerkbodes + oud telegram
(1947) + boekwerkje ter
nagedachtenis aan Ds. A.J.
Westra-Hoekzema -i- aantal
oude ansichtkaarten.
Mevr. J. Osnabrugge-Versteeg,
- drie oude foto's.
Scherpenzeel
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- aantal oude jaargangen van
ons verenigingsblad.
- oude kooldraadlampen +
Dhr. W. v.d. Berg, Scherpenzeei
monogramstempei (AB) van
Berendse.
- oude aankoopakte.
Mevr. Vlastuin-Schimmel, S'zeel
Dhr. J. Osnabrugge, Scherpenzeei - een fotoalbum van mevr. H.A.
Osnabrugge-Bakker, met
(o.a.) foto's van de Meisjesvereniging "Bid en Werk".
Mevr. J. Robbertsen, Scherpenzeei - administratie van Zwemvereniging Poseidon, afd.
Waterpolo.
- oude foto (omstr. 1935) van de
Fam. H.v.d. Vliert, Scherpenzeei
arbeiders t.t.v. de aanleg
verharding van de Barneveldseweg + aantal krantenknipsels.
Dhr. R. Bakker, Scherpenzeei
- een wielrenshirt van Renes
Racing.
Dhr. R. van Manen, Scherpenzeei - diverse oude poststempels
+ een zgn 'dubbeltjes(oud-postkantoorhouder)
schudder'.
Ontvangen boeken:
"Grebbelinie" door E.H. Brongers. Ontvangen van Mevr. Gr. Scholte,
Scherpenzeei.
Rapport "Botanische samenstelling van de Lambalgerkeerkade"
van/door Dhr. Londo, Scherpenzeei.
Dhr. C. Boutkan, Scherpenzeei

OPGERUIMD STAAT NETJES, MAAR

I

Wanneer u van plan bent oude foto's, familiedocumenten,
gebruiksvoorwerpen e.d. op te ruimen, gooi die dan niet
zomaar weg. Denk eens aan de vereniging OudScherpenzeel. Daar is men ontzettend blij met historisch
materiaal. Neem daartoe gerust contact op met een van de
bestuursleden. Voor adressen en telefoonnummers zie pag. 2
van dit blad.
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De kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag
15 september 2007 bij H. P. Schuurman 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 € 10,- per jaar.
Handtekening:
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Leden denken mee, praten
mee en beslissen mee.
Een bank van mensen, voor mensen.

Het is tijd voor de Rabobank.

A

Rabobank

