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Omslag:
Vakan ehuisje van Kees Molkenboer op het Flintstonepark. Voormalige noodwoning
gebruikt na de Watersnoodramp in Zeeland in 1953.
Zie ar kel Kwekerij wordt Flintstonepark, pag. 20 e.v.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Graag begin ik deze ‘Van de bestuurstafel’ met de gelukwensen aan de jubilerende historische
vereniging Oud‐Renswoude. Het 50‐jarig jubileum hebben zij op 8 februari op grootse wijze
gevierd. Onder de meer dan vierhonderd aanwezigen was ook onze vereniging
vertegenwoordigd. Bijzonder is dat Sjoerd Laansma, de eerste voorzi er van Oud‐Renswoude,
ook onze eerste voorzi er was. Maar ook Willem van Maren en Johan Lagerweij zijn van meet af
aan betrokken bij beide oudheidkundige verenigingen. Het was een prach ge avond met als
hoogtepunt de presenta e van het jubileumboek door auteur Egbert Wolleswinkel. Een boek
met bijna zevenhonderd (!) pagina’s over de geschiedenis van boerderijen uit Renswoude. Ook
te koop in Scherpenzeel!
De heer Dr. Ger Londo was in 1968 aanwezig bij de oprich ngsvergadering
van Oud‐Scherpenzeel. Hij hee als bioloog‐natuurbeschermer o.a. de
botanische samenstelling van de Lambalgerkeerkade, onderdeel van
Rijksmonument de Grebbelinie, in kaart gebracht. Over het rapport
daarover hee hij in juni 2006 in ons verenigingsblad gepubliceerd. Ger
woonde vlakbij de Lambalgerkeerkade en hield nauwle end in de gaten of
er zorgvuldig met de daar groeiende en veelal zeldzame planten werd
omgegaan en deze niet verloren zouden gaan. In december bereikte ons
Ger Londo,
het droevige bericht van overlijden van Ger Londo op 18 december 2018. 17 februari 2018
Op 21 januari hee onze vereniging een foto‐ en ﬁlmavond voor de bewoners van het Huis in de
Wei georganiseerd. Het thema van de avond was ‘Oude ambachten’. We vertoonden ook
fragmenten uit de ﬁlm die in 1964 in ons dorp is opgenomen. Verschillende aanwezigen zagen
familieleden en andere bekenden voorbij komen. Oude gebruiksvoorwerpen die we lieten zien,
maakten de tongen los. We komen graag weer terug in het verzorgingstehuis, want het is al jd
ﬁjn voor een dankbaar publiek een presenta e te verzorgen.
Op ini a ef van en i.s.m. ons lid Immanuël van de Fliert (Cheﬁmpie) hebben we op 7 februari
een bierproeverij gecombineerd met een historische wandeling georganiseerd. Dat viel le erlijk
en ﬁguurlijk goed in de smaak temeer daar er onderweg in verschillende gangen op diverse
loca es een heerlijk diner werd geserveerd. Een ac viteit die voor herhaling vatbaar is!
We zijn er, als u het mij vraagt, weer in geslaagd een prach g verenigingsblad voor u samen te
stellen. Hans van den Ham is zelfs naar Den Haag afgereisd om oud‐Scherpenzeler en emeritus
hoogleraar professor dr. Dick van de Kaa te interviewen. Piet Valkenburg hee zich verdiept in
de geschiedenis van de auto van Jan Willem Bakker en ondergetekende hee zijn best gedaan
meer aan de weet te komen over het Flintstonepark. Naast mooie verhalen vindt u ook een
uitnodiging voor de excursie op 25 mei. Een uitnodiging voor de open dag op 18 mei komt u
later in de krant of in uw mailbox tegen.
En nu maar hopen dat ook u dit een prach g verenigingsblad vindt!
Wim van den Berg, voorzi er.
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JAARVERSLAG 2018
Het jaar 2018 is ten einde en het bestuur kan terug zien op een heel bijzonder jaar voor onze
vereniging. Dit jaar werd ons 50‐jarig bestaan gevierd en het was in alle opzichten meer dan
geslaagd. Er is getracht een zo breed mogelijk programma aan te bieden voor elk wat wils.
Op ons verzoek hebben wij dit jaar de Open Monumentendag georganiseerd, hetgeen tevens de
start was van onze ac viteiten.
De uitreiking van de “Canon van Scherpenzeel” aan al onze leden werd zeer gewaardeerd .
Er waren ac viteiten voor de sportclubs, de schoolkinderen en voor de bewoners van Huis in de Wei.
De ac viteiten werden afgesloten met een feest in Boschzicht “Back tot he six es” met
medewerking van de Outlets en de Poortzangers.
Wij hebben dit jaar heel veel publiciteit gehad, onze ac viteiten werden erg gewaardeerd en ons
ledenaantal is wederom behoorlijk gestegen en bedraagt momenteel 925.
Het bestuur hee elf maal vergaderd.
Het documenta ecentrum is van september tot en met april elke dinsdagavond en op verzoek ook
op dinsdagmorgen geopend. Veel bezoekers hebben hiervan gebruik gemaakt.
Dankzij veel vrijwilligers, ac ef in diverse werkgroepen, kan al het werk van de vereniging voortgang
vinden.
De redac e van ons verenigingsblad hee veel kopij verwerkt. Zij hee 4 mooie uitgaven
samengesteld. De redacteur, Mark van den Berg, zijn we erkentelijk voor het feit dat hij dit zo
voortreﬀelijk voor ons verzorgt.
Velen maken gebruik van onze website die heel goed wordt bijgehouden door Mar n Wigtman,
waarvoor onze dank.
De algemene ledenvergadering op 13 maart 2017 werd door ca. 160 leden bijgewoond.
De bestuursleden Piet Valkenburg en Henk Beulenkamp werden herkozen, maar Jaap Rauw was
door gezondheidsproblemen niet herkiesbaar.
Johan Lagerweij, een zeer gewaardeerd lid van onze vereniging, stopt met zijn ac viteiten voor de
Monumentencommissie en wordt hartelijk bedankt.
Wim van den Berg vertoonde leuke beelden van de ac viteiten die in 2017 hebben plaatsgevonden
en de penningmeester gaf een toelich ng op het ﬁnanciële overzicht.
Daarna was er een presenta e over “De Wi e Holevoet”, een gevarieerd overzicht van geschiedenis,
leuke anekdotes en oude ﬁlmpjes.
Onze vereniging hee zich weer gepresenteerd op de feestmarkt 30 mei en de winteravondmarkt op
14 december.
In de Breehoek hebben wij op 18 oktober medewerking verleend aan de maand van de
geschiedenis.
Dit jaar zijn er weer 4 Open Dagen gehouden met de thema’s: Nederlands Indië, Dorps‐gezichten,
Vervoersmiddelen en Terugblik jubileum. We mochten veel bezoekers verwelkomen.
Zaterdag 9 juni was er weer de jaarlijkse excursie. Deze keer ging de reis naar het Airborne Museum
in Oosterbeek en het Depot in Wageningen. Wederom een geslaagde en gezellige dag.
Op 6 juli was er een mooie avondﬁetstocht langs de kunstroute van Pla e Land Anders.
De ledenbijeenkomst op 30 oktober werd gehouden in partycentrum “Boschzicht”. Het thema was:
“Melk de wi e motor”. De avond werd bezocht door 265 bezoekers.
Op 12 november werd er een bedrijfsbezoek gebracht aan de bedrijven Zeker Zichtbaar en Den Boer
Electrotechniek.
Cobi Schuur, secretaris.
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ACTIVITEITENKALENDER
18 mei
25 mei
5 juli
14 september
29 oktober

Open Dag
Excursie
Avondwandeling
Open Dag (Monumentendag)
Najaarsbijeenkomst

13.00
9.30
18.30
13.00
19.30

–
–
–
–
–

17.00 uur
16.00 uur
21.30 uur
17.00 uur
22.00 uur

EXCURSIE OP 25 MEI 2019
Zoals u van ons gewend bent organiseren wij elk jaar een dagexcursie. Tradi egetrouw bieden
wij u enkele interessante geschiedkundige onderwerpen aan in combina e met cultuur,
gezelligheid en lekker eten.
Evenals vorige jaren hebben we gekozen voor een bestemming die we met eigen auto
gemakkelijk kunnen bereiken.
We gaan deze keer op zaterdag 25 mei naar de Betuwe, naar Ommeren voor een bezoek aan het
Streekmuseum Baron van Brakell en een bezoek aan “Natuurlijk Gruun”, een educa ecentrum
over de appelteelt en het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit.
We vertrekken vanaf de Breehoek met eigen vervoer naar Ommeren. Na de koﬃe in het
streekmuseum krijgen we daar een rondleiding en zullen gidsen ons alles vertellen over de
streekgeschiedenis en het wonen en werken in de Betuwe.
Naast het museum is “Natuurlijk Gruun” geves gd. Hier zullen
we in het Appelcafé Gruun van een heerlijke lunch genieten.
Daarna krijgen we van Meester Kees een leuke educa eve les
over de frui eelt.
We sluiten af met een drankje in het Appelcafé.
Wij zullen rond 9.30 uur vertrekken vanaf De Breehoek en ons
programma zal duren tot ca. 16.00 uur.
Na het programma kan iedereen de rest van de dag natuurlijk naar wens invullen.
De kosten bedragen €. 30,00 per persoon, dit is inclusief :
Koﬃe met gebak
Entree en Rondleidingen in het Museum en Natuurlijk Gruun
Uitgebreide lunch Appelcafé
Drankje aan het einde van de excursie.
Er kunnen maximaal 40 deelnemers mee. U kunt inschrijven met een introducé, maar leden van
Oud Scherpenzeel gaan voor.
Aanmelden kunt u bij Cobi Schuur, tel.033‐2588677, maar het liefst per mail:
cobi.schuur@kpnmail.nl

6

JAARREKENING 2018
Het jaar 2018 is afgesloten met een posi ef resultaat van € 1084.
Het volledige verslag staat op onze website www.oudscherpenzeel nl. U vindt onder het kopje
Financieel verslag alle overzichten die bij de jaarrekening 2018 en de begro ng 2019 horen.
De jaarrekening is in de bestuursvergadering van 16 januari 2018 goedgekeurd.
De kascontrolecommissie hee de jaarrekening op 15 januari gecontroleerd en goedgekeurd.
In de ledenvergadering van 12 maart 2019 zijn de penningmeester en de overige bestuursleden
op voorspraak van de kascontrolecommissie gedechargeerd voor het ﬁnancieel gevoerde beleid
over het boekjaar 2018.
Hieronder een overzicht van de kosten(in euro's) per lid:
AFDELING
401: Huisves ng
410: Bestuur
420: Doc.Centrum
430: Automa sering
440: Verenigingsblad
450: Excursie
Jubileum 2018
Div. voorzieningen
Totaalkosten

WERK.2017
4,33
3,16
0,92
1,10
5,38
1,67
2,00

BEGR.2019
4,89
3,56
0,72
1,32
5,66
1,67

18,56

WERK.2018
4,61
3,62
0,68
1,26
5,04
1,42
6,64
1,64
24,91

450:Bijdrage in excursiekosten
Div. opbrengsten(o.a. Jubileum)
Bijdrage adv.en sponsors
Ne o kosten per lid

1,61
0,48
1,83
14,64

1,40
7,97
1,72
13,82

1,67
0,60
1,76
13,79

Lidmaatschap
Posi ef resultaat per lid
Aantal leden

15,00
0,36
861

15,00
1,18
916

15,00
1,21
900

17,82

JUBILEUM 2018:
Voor de kosten van het jubileum is een volledige ﬁnanciële dekking gerealiseerd door
medewerking van de Rabobank, sponsoren en de gemeente Scherpenzeel.
Ik hoop u voldoende te hebben ingelicht, hee u nog vragen mail mij dan gerust.
Henk Beulenkamp, penningmeester, e‐maladres: hjbeulenkamp@ziggo.nl
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OM HET HEDEN TE BEGRIJPEN MOET JE HET
VERLEDEN KENNEN.
Kroniek van een vertrokken Scherpenzeler

In oktober viel mijn oog op een ar kel in Elsevier weekblad. Om precies te zijn ‐en dat moet van
de voorzi er‐ op de uitgave van 6 oktober 2018.
Daarin stond een interview met de op dat moment 85‐jarige demograaf Prof. dr. D.J. (Dick) van
de Kaa over de mogelijke instelling van een staatscommissie die gaat onderzoeken wat de
gevolgen zijn van de te verwachten grote bevolkingsgroei in Nederland voor de infrastructuur,
de verzorgingsstaat, de zorg en voor de vrije Nederlandse ‘waarden’. De grote aanjager van de
verwachte groei is immigra e want de autochtone bevolking krimpt. Van de commissie worden
tevens scenario’s en aanbevelingen verwacht.
De theorie van Van de Kaa is dat
de instelling van zo’n
staatscommissie hét signaal is
dat er een omslag in het denken
gaande is over het thema dat de
commissie gaat onderzoeken.
Kop van ar kel in Elsevier 6 okt. 2018
Voorheen was de poli ek te
verdeeld om dit te doen maar nu zijn er zoveel nieuwe feiten dat ze wel moeten worden
onderzocht. O ewel er wordt een taboe doorbroken.
Van de Kaa kan het weten wordt er gesteld want ruim 40 jaar geleden (!) was hij de
wetenschappelijk secretaris van een soortgelijke commissie.
Voor de lie ebber –waar ik mezelf toe reken‐ een interessant ar kel maar wat de meeste
aandacht trok was de naam van de geïnterviewde.
VandeKaa?, VandeKaa? zou dat soms de zoon zijn van postbode Van de Kaa, waar mijn vader het
over had toen ik in het voorjaar van 1967 van school kwam met m’n H.B.S.‐A diploma en
absoluut niet wist wat ik daarna zou gaan doen. Werken kun je nog heel lang, dat dacht ik wel
en dat trok me niet echt. Mijn vader maakte me toen a ent op “die zoon van Van de Kaa, de
postbode. Die hee sociale geograﬁe gestudeerd en is goed terecht gekomen. Hij hee nu een
heel goede baan aan de na onale universiteit van Australië”. Niet dat Australië me nu direct
trok (dat leek me onhandig als je dan elke week moet terugkomen om te trainen en te
voetballen), maar je kon er ook aardrijkskundeleraar mee worden las ik. Dus ook ik ging sociale
geograﬁe studeren. Naar later bleek kon je er ook bij een gemeente mee terecht, maar dat
terzijde. Dus zonder het te weten en zonder hem ooit ontmoet te hebben is Dick van de Kaa
heel belangrijk voor me geweest.
Vandaar mijn nieuwsgierigheid of hij het echt was toen ik de Elsevier las. Via google heb ik
meteen zijn ‘doopceel’ gelicht. Hij bleek het te zijn.
Als amateur‐genealoog uiteraard meteen ook even gekeken of er dichtbij of ver weg nog
familiebanden te vinden zijn. En ja, ook ditmaal zijn die weer snel gevonden.
Dat zie er zo uit:
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Conclusie: Dick en ik hebben 2 betovergrootouders gemeen. In totaal zijn dat er overigens 16.
Het is maar dat u het weet.
Vervolgens valt in oktober ons fraaie VERENIGINGSBLAD ‘Oud Scherpenzeel’ op de mat. Ik heb
één keer de euvele moed gehad om dat aan te duiden als ‘ons clubblaodje’ maar dat is me rap
afgeleerd en terecht. Ik zal in het midden laten door wie maar hij (het was een hij) hee een
zeer belangrijke func e binnen de vereniging en zijn voornaam begint met een W.
Zoals u hebt kunnen lezen in het VERENIGINGSBLAD van oktober is Oud Scherpenzeel in 2018
uitgeroepen tot vereniging van het jaar. Maar liefst 4,75 pagina’s met de meest uiteenlopende
en fraaie lo ui ngen van de kiezers en tot slot minder dan 0,25 bladzijden met een enkel
verbeterpuntje. Ik heb nog even nagevraagd of er met de stemming soms een prijs te verdienen
viel door de kiezers maar dat was niet het geval, naar men zegt. Dus het is allemaal gemeend!
Weer een compliment.
Dan maar naar het verbeterpunt. Daar lees ik: “Het zou leuk zijn om geboren en getogen
Scherpenzelers die vertrokken zijn, aandacht te geven en bij en met hen na te gaan hoe hun
dorp hee bijgedragen aan hun ontwikkeling”.
Eén en één is nog steeds twee dus dit jaar aandacht voor de geboren en getogen en vertrokken
Scherpenzeler Prof. Dr. Dirk Jan (Dick) van de Kaa.
Op 6 november 2018 werden Wim van den Berg en ik zeer gastvrij ontvangen door Dick en zijn
vrouw Jacomien in hun sfeervolle ruime huis in het Haagse Benoordenhout en hebben we
uitgebreid gesproken over het heden maar vooral over het verleden. De lunch was zelfs zodanig
dat we naderhand overwogen hebben om met de smoes dat we toch nog het een en ander
vergeten waren, een tweede afspraak te maken.

Het gezin Van de Kaa

Familiefoto van het gezin Van de Kaa rond 1940
voor het ouderlijk huis. V.l.n.r.: Hendrika v.d. Kaa‐
Broekhuizen + Johannes v.d. Kaa (postbesteller)
Kinderen vooraan : Jannetje (Janny), geb. 22‐09‐
1934; Marina(Rina), geb. 6‐5‐1930, Dirk Jan (Dick)
geb. 05‐01‐1933. In de oorlog was majoor B.
Wijnbeek hier ingekwar erd. Deze foto is via Conny
Eichelsheim v.d. echtgenote v.d. majoor ontvangen.

Dirk Jan van de Kaa, roepnaam Dick, is geboren
op 5 januari 1933 in Scherpenzeel.
Zijn ouders waren Johannes (Han) van de Kaa
(1891‐1965) en Hendrika van de Kaa‐
Broekhuizen (1893‐1979). Vader Han van de Kaa
(geboren in Renswoude) was vanaf begin jaren
der g tot aan zijn pensioen in 1956 postbode in
Scherpenzeel. Daarnaast helpt hij ook
regelma g als loketbediende op het
postkantoor met het uitbetalen van
ouderdomspensioenen en andere
werkzaamheden die dan nog door de PTT
worden uitgevoerd. Zijn moeder Hendrika
Broekhuizen was zoals toen gebruikelijk
huisvrouw. Hij groeit op met 2 zussen, een
oudere zus Rina en een jongere zus Janny.
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Met oudere zuster Marina (Rina)
voor het ouderlijk huis

Op de foto met muts Evertje v.d. Kaa (tante van Johan van de
Kaa); tweede van rechts boven: Johan v.d. Kaa. Vermoedelijk rond
1914

Van vader Van de Kaa is ook nog bekend dat hij ten jde van de mobilisa e in de Eerste
Wereldoorlog in het Nederlandse leger zat.

De Dorpsstraat/Oosteinde voor de oorlog
Het ouderlijk huis van Dick is Dorpsstraat 130 (voorheen Oosteinde.) Het huis staat er nog, links
naast de DIO.
De buurt waarin hij opgroeit is beschreven door Nel Dee‐Weert in het verenigingsblad van
maart 2002. Zij woonde een paar huizen verderop, nu Dorpsstraat 148 (op de plek van de
voormalige winkel van Helder Zicht/Kelderman).
Zij schrij :
Sinds ik die foto op de voorpagina van “Oud Scherpenzeel” heb van de fam. Overeem met mijn
vader, blijven mijn gedachten uitgaan naar de leefomgeving daar aan het Oosteinde en het
Scherpenzeel van voor de oorlog.
Hoewel er zoveel minder mensen
woonden toen en het dorp er ongeveer
ophield, was het toch in mijn herinnering
veel levendiger dan tegenwoordig.
Iedereen vond z’n broodwinning bij huis;
huis aan huis werd wel een ambacht
uitgeoefend. Aan ‘onze kant’ van de
straat had je vanaf de kerk gezien eerst
Wijers de kleermaker. Wat nu de
verbinding tussen de Dorpsstraat en het
park is, hee e toen het Jodensteegje.
Naast ons zat Johan Overeem, de
De familie Overeem voor de smederij. Op deze foto staan v.l.n.r. mmerman, dan wij met de smederij,
dochter Lies, moeder Johanna, dochter Willemijntje, de vijf
zoons Krijn, Wim, Gerrit, Jan en Kees. Achter de jongens staat vervolgens Broekhuizen, die achter in de
links vader Jan en rechts Bart Weerd.
lange tuin een werkplaats had.
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Verder slager Eijkelkamp waar de varkens achter het woonhuis geslacht werden. Er was een
brede gang tussen Eijkelkamp en Van Raay, de schilders – twee broers, die een klein winkeltje
aan de straatkant hadden. Tijdens de schoonmaak haalde je daar een pot witkalk of een rol
behang.
En dan ‘Kuyt’, de lampenwinkel. Juﬀrouw Kuyt kwam van buiten Scherpenzeel. Mijn moeder
kwam er graag, je liep trouwens bij iedereen gemakkelijk in en uit. Aan de overkant had je
vanaf de kerk Methorst, waar moeder haar korset kocht en Engelenhoven de bakker. Dan
kolenboer Ederveen, nu een verhuisbedrijf, en de barbier (kapper Pol red.) In het volgende huis
woonde Dusschoten die ook bakker was, maar in de winkel kocht je tevens levensmiddelen, zoals
erwten en bonen die uit prach ge koperen bakken werden geschept. Moeder was erg bevriend
met juﬀrouw Dusschoten, ze bracht haar al jd een paar gebakken scholletjes als Jan Angenent
met zijn viskar – een bakﬁets – uit Amersfoort langs geweest was.
Precies tegenover ons woonde ‘zus’ Overeem met de blinde Cas Ederveen. Ze hadden een
inwonende ‘achterlijke’ knecht (Gerrit red.) die fungeerde als geleider en die al jd het paard bij
de teugels hield als ze het van en naar de wei brachten. Zo had je vervolgens de sigarenboer
(Wes Pol red.), de gasﬁ er, Wolfswinkel – bakker / kruidenier – dan Jan Boom de klompenmaker
en op de hoek woonde het gezin Hooyer met zeven kinderen.
En al die mensen hadden elkaar regelma g nodig voor hun diensten en liepen dan ook bij elkaar
in en uit.
Nel Dee‐Weert
In deze hechte
dorpsgemeenschap waar
iedereen, iedereen kent brengt
Dick zijn kinderjaren door.
In 1940 als de oorlog uitbreekt is
hij zeven jaar oud. Net als
iedereen in het dorp moet ook
het gezin Van de Kaa evacueren
naar Noord‐Holland
(Wieringerwaard). Bij terugkomst
na 10 dagen bleek het huis er
gelukkig nog te staan. Dit in
tegenstelling tot de overkant van
de Dorpsstraat. Daar waren de
huizen tot aan de kerk afgebrand.
De Dorpsstraat gezien vanaf Oosteinde rich ng kerk
Wel was het in huis een grote
janboel. Er werd in het park bij Huize Scherpenzeel zelfs een helm met kogelgaten gevonden. De
oorlogsjaren maakten ook op kinderen veel indruk al werd lang niet alles verteld. Hij kan zich
nog goed herinneren dat hij met zijn vader aan het hout hakken was in de buurt van het
Koepeltje waar jachtopziener Dirk Arpink woonde en waar vader een perceeltje hakhout had
gekocht. Tijdens het werk konden ze op een gegeven moment aan de rookpluimen zien dat er
hemelsbreed niet zover weg brand was.
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Jan Koudijs, die langs kwam, vertelde dat het bij boerderij De Beek was, maar de jonge Dick
mocht er niet naar toe van zijn vader al wilde hij dat wel heel graag. Later thuis aan de
Dorpsstraat was hij getuige van de ‘optocht’ door het dorp waarin de op hoeve de Beek de door
de Duitsers opgepakte Sander en Gerard Lagerweij, zijn 3 zoons en nog enkele andere
aanwezigen werden afgevoerd naar Huize Scherpenzeel.
(De volgende dag wordt ook zwager Gijs van de Burgt opgepakt en samen met Sander en
Gerard Lagerweij en nog veer en anderen per vrachtauto naar Amersfoort gebracht. Zeven van
hen zijn naar vernie gingskamp Neuengamme gedeporteerd, waar ze zijn overleden. Van
Gerard Lagerweij is geen sterfdatum of – plaats bekend. red.)
Wijselijk had zijn vader, die zeker als postbode kennis had van veel van wat er op de diverse
boerderijen aan onderduik‐ en andere ac viteiten gaande was, hem verboden naar de brand te
gaan. Ook de regelma ge inkwar ering van Duitsers maakten indruk. Kuyt van de lampenwinkel
moest dan verplicht stroom leveren. Tijdens de oorlog ging Dick in navolging van zijn oudere zus
Rina naar de openbare lagere school aan de Holevoet.
Dit was niet de dichtstbijzijnde school maar stond
met o.a. meester Huib Verkerk en juﬀrouw
Schoemaker als goed bekend en bovendien was Dicks
moeder een goede kennis van juﬀrouw Schoemaker.

De Holevoetschool Gemeente Woudenberg!

foto Huib Verkerk (midden)en juﬀrouw
Schoemaker(r) . Links meester Groenveld

Dick kon goed leren en in overleg met meester
Verkerk werd besloten dat Dick naar de Rijks‐H.B.S.
in Amersfoort ging. In die jd was dat vrij
uitzonderlijk voor ‘gewone’ jongens en meisjes. Jan
Overeem, Teus van de Broek en buurmeisje Ada
Broekhuizen behoorden ook tot deze uitzonderingen
die naar de Hogere Burgerschool mochten. Het
gymnasium was in die jd goeddeels voorbehouden
voor kinderen van notabelen als dokter Wensink en
burgemeester Hoytema. In het begin net na de
oorlog konden de kinderen met een omgebouwde
legertruck meerijden naar Amersfoort en later met
de oplegger bus.

Vriendenkring
Vanaf de eerste klas van de lagere school was Dick bevriend met
Herman Geijtenbeek. Zij kwamen veel bij elkaar over de vloer en
op zondag werd er gewandeld. Het wandeldoel was met
regelmaat de Wi enberg waar dan de wedstrijden van
Scherpenzeel‐zondag bezocht werden.
De vriendschap is gebleven tot aan de dood van Herman in 1995.
Herman is later drukker geworden. Aan de Eikenlaan had hij een
drukkerij aan huis. Jarenlang verzorgde hij ook het drukwerk voor
het verenigingsblad van Oud Scherpenzeel en het clubblad van
Valleivogels, waar hij ook jeugdleider is geweest.
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Beste vrienden sinds de eerste
klas van de O.L. School aan de
Holevoet:
Herman Geijtenbeek (L) en
Dick van de Kaa (R)

Examenfeestje voor Gert de Koning.
Vlnr. Piet Koudijs (zwager van Gert de
Koning), Dick van de Kaa (gehurkt), Jan du
Pree (gehurkt), Herman Geijtenbeek, Dick
van Dijk, Gert de Koning

Potje gekookt jdens kamperen. Vlnr. Jan du Pree, Dick van
de Kaa, Herman Geijtenbeek.

Andere jeugdvrienden waren Jan du Pree (de grote),
Dick van Dijk (van de Beukenlaan?, broer van Jan(tje)
van Dijk de ﬁetsenmaker), Gert de Koning van de
Glashorst (zoon van Marinus de Koning) en Teun van
de Broek.
Ook een kampeervakan e met de ﬁets staat Dick nog
helder voor de geest.
In die jd na de oorlog kon je al goed merken dat het
drukker werd in de Dorpsstraat. Dick kan zich nog
goed herinneren dat je soms in bed lag te schudden
door de zware trucks die het Zwaantje aandeden. Dat
was toen een echt truckerscafé en tevens
overnach ngsplek

Baantjes
Startklaar voor Kampeervakan e. Vlnr
Gert de Koning, Dick van de Kaa, Teun van
de Broek, Jan du Pree

Het Zwaantje; dag en nacht geopend

Na school jd en in de vakan es werden er allerlei
klussen en baantjes gedaan om wat bij te verdienen.
Zo werden er klompen geschilderd bij overbuurman
Jan Boom, bij de gebrs. Van Raaij geholpen in de
spuiterij, bij de P.T.T. gewerkt als hulpbesteller,
werden er rekeningen/facturen rondgebracht voor
de winkeliersvereniging en hand‐ en spandiensten
verricht voor Kuyt de elektricien. Dit levert mooie
herinneringen op want naast werken was er ook jd
over voor plezier en humor. Zo werd hij er door Kuyt
op uit gestuurd met Arie van den Berg (de vader van
voorzi er Wim) voor een klus bij een boer waar ook
bouwvakkers aan het werk waren. Er werd in die jd
nog veel tabak gepruimd en soms werd de pruim
even opzij gelegd bij voorbeeld om koﬃe te drinken.
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Op een gegeven moment ziet Arie er twee op de vensterbank liggen. Ongemerkt legt hij de één
op de ander en maakt er éen pruim van. De lol is dan natuurlijk groot als de ‘heerlijke’
samenvoeging niets vermoedend in de mond wordt gestopt.

Studie jd
Aanvankelijk was het de bedoeling om na de H.B.S.‐A te gaan werken, bijvoorbeeld bij een grote
fabriek in Veenendaal op de boekhouding. Maar omdat hij veel interesse had in geschiedenis en
aardrijkskunde waar je leraar mee kon worden wilde Dick graag gaan studeren. Zijn ouders
stonden daar posi ef tegenover en zo werd het de studie sociale geograﬁe aan de universiteit in
Utrecht.
Jan Overeem (van Berkhorst), de vriend van Ada Broekhuizen ‐zijn nicht en buur(t)meisje‐ die
een jaar eerder in Utrecht scheikunde was gaan studeren maakte hem wegwijs in Utrecht. De
eerste jaren begon hij als ‘spoorstudent’. Zo werd dat genoemd als je niet op kamers ging wat
wel gebruikelijk was. Van een echt ‘spoor’ was echter geen sprake. Dick ging met de ﬁets over
de ‘pyramiet’ naar Zeist en vandaar met de bus naar Utrecht. De studieresultaten waren goed
zodat later ‐na bemiddeling van een studentendecaan‐ eerst een renteloos voorschot kon
worden verkregen en daarna een beurs. Hierdoor kon hij op kamers in Utrecht gaan.
De studie jd was een intensieve maar ook leuke jd. Dick werd student‐assistent van de
professor en was ac ef in het studentenleven. Als praeses (=voorzi er) van de Vereniging
Utrechtse Geograﬁsche Studenten leerde hij een alleraardigste abac s (=secretaris) kennen met
wie hij het uitstekend kon vinden en nog steeds heel goed mee kan vinden. Hier ontmoe e hij
zijn vrouw Jacomien van Teunenbroek.
In de weekends werd Scherpenzeel echter niet vergeten. Meestal werd er naar huis gegaan
zodat de contacten met vrienden in stand bleven. Op zaterdag werd er gevoetbald bij
Valleivogels.

Met latere, en nog steeds
huidige echtgenote,
Jacomien in velduniform
van het Korps Mariniers
bij de verwelkoming aan
het begin van een
studentenfeest in Utrecht
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Student Van de Kaa met de
toen gebruikelijke po roek
aan op excursie.

1954‐1955 de Valleivogels:
Achter vlnr: Johan Sterk, Jan Vonk, Kees van
Bruggen, Eduard Renes, Joop van Laar, Aart van
Veldhuizen, Henk Methorst.
Voor: vlnr: Bep Veenvliet, Joop Veldhuizen, Teus van
de Broek, Dick van de Kaa, Ma hijs de Koning

Ook Jacomien werd in Scherpenzeel geïntroduceerd. Bij de overbuurman Jan Boom de
klompenmaker ontlokte dat de uitspraak tegen zijn vader: “die jong van joe het toch een aordig
deerntje”.
Onder andere door een studieopdracht en veldwerk in Zeeuws Vlaanderen ontwikkelde Dick in
het bijzonder belangstelling voor bevolkingsonderzoek ofwel de demograﬁe. In 1959 studeerde
hij af tot doctorandus (drs.) met als specialisa e demograﬁe.

Militaire dienst
Na de studie wach e de militaire dienstplicht. Met zijn goede
opleiding en sterke fysieke gestel kwam hij terecht bij de
mariniersopleiding in Doorn waar hij werd hij opgeleid tot oﬃcier.
Nederlands Nieuw Guinea
Begin 1960 zond Indonesië parachu sten naar Nieuw‐Guinea om
de bevolking op te ze en tegen de overheersing door Nederland.
Het lukte de aanwezige Nederlandse militairen niet om de
inﬁltranten doeltreﬀend op te sporen. Daarom stuurde de
Nederlandse overheid op 27 april 1960 een troepenmacht van
5.000 soldaten evenals een aantal straaljagers, als aanvulling op
de al aanwezige militairen. Ook Dick werd al kort na zijn
eedaﬂegging uitgezonden als pelotonscommandant (2e
luitenant).
Hoewel, zeker niet ongevaarlijk, bleef een grootschalig militair
treﬀen gelukkig uit. Eind 1962 werd Nederlands Nieuw‐Guinea
overgedragen aan de Verenigde Na es en op 1 mei 1963 aan
Indonesië.

Eedaﬂegging bij afslui ng van
de opleiding tot
mariniersoﬃcier in Doorn

Grootschalig bevolkingsonderzoek
Al voor de strubbelingen met Indonesië waren er voorbereidingen getroﬀen voor een
bevolkingsonderzoek op Nieuw‐Guinea. Het doel van dit onderzoek was om een beeld te krijgen
van de bevolkingssamenstelling van Nieuw‐Guinea en het opze en van een Burgerlijke Stand.
Een soort volkstelling zeg maar. Met behulp van een subsidie van de E.E.G. van 2,5 miljoen
gulden wordt hier in 1959 een aanvang mee gemaakt. Het dagblad de Ro erdammer maakt er
in 1960 melding van.
Blijkbaar verliep het onderzoek niet helemaal van een leien dakje, want nog in 1960, toen Dick
nog maar een aantal maanden in Nieuw‐Guinea diende, kon hij al vervroegd afzwaaien en terug
naar Nederland onder voorwaarde dat hij daarna als burger terug zou komen om voor het
bevolkingsonderzoek te gaan werken. Hij kreeg het eervolle aanbod/verzoek van de
Nederlandse regering om het onderzoeksproject tezamen met drs. Groenewegen over te
nemen. Maar eerst terug naar Nederland dus. ‘Grappig’ genoeg dropten de Indonesiërs in de
nacht voordat hij uit Nieuw‐Guinea zou vertrekken een ﬂink aantal parachu sten. Dick meldde
zich bij de kazernecommandant om te zeggen dat hij ervan uitging dat hij nu in Nieuw‐Guinea
moest blijven. Maar dat was niet het geval werd hem te verstaan gegeven. Het
onderzoeksproject moest in ieder geval doorgaan. En zo vloog Dick dus echt terug naar
Nederland waar hij op Schiphol werd opgewacht door zijn vader en Jan van den Ham van het
postkantoor (!).
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In Nederland wordt van alles georganiseerd en
geregeld als voorbereiding voor (het vervolg) van
het onderzoek in Nieuw‐Guinea. Zo moest (extra)
personeel worden gerekruteerd en materiaal en
tenten worden aangescha . En zeker niet
onbelangrijk: terug in Nederland trouwt Dick met
Jacomien, zodat zij mee kan naar Nieuw‐Guinea als
onderzoeksassistente. Zonder huwelijk was dat in
die jd natuurlijk niet mogelijk geweest!
In februari 1961 gingen de werkzaamheden in
Nieuw‐ Guinea echt van start en met succes. De
Pengentara (het nieuwsblad voor Nederlands
Nieuw‐Guinea) meldt op 23 september 1961 het
volgende:

De Ro erdammer 3‐5‐1960

Het demograﬁsch onderzoek dat vorig jaar op
Biak‐Noemfoor is gestart, had een slechte pers in
februari van dit jaar (1961 red.), toen dit E.E.G.‐
project onder leiding van drs. K. Groenewegen en
zijn medewerker drs. D. J. van de Kaa werd gesteld.
Er was een achterstand op het werkschema en
personeelsmoeilijkheden staken de kop op, maar
na hard werken is hierin verandering gekomen.
Van lieverlee wordt de achterstand ingehaald, er
zijn geen interne personeelsproblemen meer en het
ziet er naar uit dat uiteindelijk dit demograﬁsch
onderzoek op Nederlands‐Nieuw‐Guinea op de
goede weg is en een geslaagd project wordt.
Het demograﬁsch onderzoek houdt in een verdere
invoering van een burgerlijke stand op Nederlands‐
Nieuw‐Guinea en levert een belangrijke bijdrage
tot het werk van de afdeling Bevolkingsregistra e
van het Kantoor Bevolkingszaken te Hollandia.
Met de overdracht, eind 1962, van Nieuw‐Guinea
aan de Verenigde Na es komt er een eind aan het
Nederlandse bewind en aan het onderzoek,
waarvan het veldwerk inmiddels goeddeels is
afgerond.

Dick en Jacomien keren terug naar Nederland waar
Dick aan de wetenschappelijke rapportages gaat
werken van het onderzoek in Nieuw‐Guinea.
Tussen 1963 en 1966 worden diverse delen
gepubliceerd. Hoewel niet meer in ac eve dienst
wordt Dick in deze periode bevorderd tot Eerste
Vacatures in dagblad Trouw van 5 november Luitenant.
1960
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Australië
Het werk van Dick blij niet onopgemerkt want in 1966 wordt hij gevraagd om onderzoeker te
worden aan de universiteit van Canberra in Australië. Ook hier gaat het om een
bevolkingsonderzoek maar dan in Papoea Nieuw‐Guinea. Het Oostelijk deel van Nieuw‐ Guinea
was immers niet overgegaan naar Indonesië maar Australisch gebleven. Op de resultaten van dit
onderzoek is hij in 1971 gepromoveerd tot Doctor (dr.) in Demography.
Wetenschappelijke carrière
In 1970 wordt het Nederlands Interuniversitair Demograﬁsch Ins tuut opgericht (NIDI).
Het NIDI bestudeert bevolkingsvraagstukken. Het analyseert de bevolkingsontwikkeling en de
samenhang met maatschappelijke en beleidsvraagstukken. Tevens worden demograﬁsche
gegevens ontsloten ten behoeve van wetenschap, beleid en samenleving. In zijn vakgebied was
Dicks naam inmiddels geves gd en hij wordt gevraagd als eerste directeur van dit nieuwe
ins tuut.
Hoewel het werk en het leven in Australië goed bevallen, was dit eervolle verzoek een dermate
mooie carrièrekans om zich als wetenschapper verder te ontplooien dat hierop posi ef wordt
ingegaan. Het gezin Van de Kaa, dat intussen na de geboorte van dochter Marjan Henrië e en
zonen Jan Hein en Huub Jan (†1982) uit 5 personen bestaat, besluit terug te keren naar
Nederland. Dick wordt directeur van het NIDI en blij dat tot 1987. Jacomien wordt lerares
aardrijkskunde aan het Maerlant Lyceum in Den Haag.
Vanuit zijn func e bij het NIDI vervult Dick in de zeven ger jaren ook de rol van
wetenschappelijk secretaris van de staatscommissie Muntendam.
In 1987 volgt de volgende uitdaging en wordt hij directeur/rector van het NIAS
(Voor de lie ebber: Netherlands Ins tute for Advanced study in the
humani es and Social sciences). Deze func e vervult hij t/m 1995. Tevens is
hij van 1 januari 1978 tot 1998 hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam
Daarnaast bekleedt Dick in zijn werkzame leven nog een veelheid aan andere
nevenfunc es en ‘draait’ hij interna onaal zowel in Europees als in het
verband van de Verenigde Na es talloze projecten en onderzoeken. Zijn
interna onale faam als onderzoeker is hier mede aan te danken.
Zo is hij onder meer:
van de Kaa eind
– Sinds 1976 lid van het Koninklijk Nederlandse Akademie voor Wetenschap Dick
jaren ’80 (Foto Wim
(KNAW), waarvan hij ook vice‐president is geweest.
de Jonge)
– Van 1988‐1998 vice‐president van de Nederlandse Organisa e voor
Wetenschappelijk onderzoek (NWO)
– Voorzi er van Sociaal Wetenschappelijke Raad van 1990‐1996.
– Ini ator en in 1983 de eerste voorzi er van European Associa on for Popula on Studies
(EAPS), waarvan hij nu ere‐voorzi er is.
– Lid van tal van andere interna onale wetenschappelijke genootschappen zoals The New York
Academy of Sciences en de Academia Europea.
Voor zijn wetenschappelijke werk hee Dick diverse interna onale onderscheidingen
ontvangen. Het meest bekend is hij geworden met zijn formulering en onderbouwing van de
theorie van de Tweede Demograﬁsche Transi e.
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In 1991 werd hij koninklijk onderscheiden en benoemd tot Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw. In 2003 werd hij geëerd met een eredoctoraat (doctor honoris causa) aan
de universiteit van Warschau.

Lauweren
Mocht u inmiddels denken, prach g, prach g allemaal maar hij zal nu al wel ruim 20 jaar aan
het uitrusten zijn van alle inspanningen, niets van dat al. Weliswaar wordt er genoten van een
aangenaam pensioen, maar er wordt ook nog steeds volop wetenschappelijk geproduceerd.
In DEMOS, een vakblad voor demografen telde ik in de periode 2003 tot heden maar liefst ruim
40 ar kelen van de hand van D.J. van de Kaa. Er achter stond tussen haakjes: een selec e.
En dan te bedenken dat ik nu ‘met zweet op de kop’ zit te kken aan m’n enige jaarlijkse
ar keltje. Wel voor een gerenommeerd VERENIGINGSBLAD. Dat dan weer wel en het kan ook
zijn dat de verwarming te hoog staat.
En ondanks het enorme verschil in produc e zie ik toch ook tal van parallellen in onze
levensloop. Dick en ik kunnen beiden bogen op een degelijke achtergrond. Met een jdsverschil
van ruim 17 jaar allebei geboren in Scherpenzeel, in dezelfde straat, met twee gezamenlijke
betovergrootouders, beider vaders bij de post, dezelfde bijbaantjes bij de P.T.T, allebei
gevoetbald bij Valleivogels, allebei het 1e gehaald, allebei de H.B.S.‐A gedaan, daarna allebei
sociale geograﬁe gestudeerd, allebei in Utrecht, allebei ‘spoorstudent’ geweest en ook allebei na
de studie in militaire dienst gegaan. Daarna zie ik dan wel wat kleine verschillen in onze
loopbaan ontstaan, maar die hoef ik u waarschijnlijk niet uit te leggen. Neemt niet weg dat ik na
al die parallellen sinds kort een lichte hoop voel opborrelen dat er over 17 jaar wederom een
ar kel in Elsevier weekblad zal verschijnen maar dan over…, juist ja, drs. J.A. (Hans) van den
Ham, kunstgrasveldspecialist in ruste, met als tel: ‘Het was toch de moeite waard’, kroniek van
3 jaren moeizaam overleg met een gemeente 2015‐2018
Hoop doet leven, nietwaar?

Tot slot
Uiteraard hebben we Dick ook de vraag voorgelegd wat het dorp Scherpenzeel voor hem
betekend hee . Wat hee hij meegekregen? Zoals dat past bij een wetenschapper komt hij na
enig bedachtzaam nadenken tot het volgende:
“Vanuit het dorp krijg je een brede achtergrond mee doordat je al in je jeugd veel mensen leert
kennen. Dat is echt dorps. Het dorpskarakter is nuchter, prak sch (niet te moeilijk doen), over
het algemeen betrouwbaar en met een voor mij mooi accent. Als er Scherpenzeels wordt
gesproken valt de jd weg. De Scherpenzeler is niet al te loslippig, een beetje gesloten. Je moet
weten wanneer je wat moet zeggen want “wat je zeit bin je kwiet”. Verder zijn ook aanpakken,
doorze en en niet te veel zeuren begrippen die je mee krijgt. En van mijn ouders heb ik de
ambi e meegekregen om kinderen het beste mee te geven wat mogelijk is”. Dat de band
gebleven is blijkt ook uit zijn lidmaatschap van Oud Scherpenzeel.
Jacomien voegt daar aan toe dat Dicks waardering voor landschappen beslist in hoge mate door
zijn jeugdervaringen is bepaald.
Dat wordt door Dick grif beaamd: “Ik ben in heel veel landen geweest, maar het landschap van
de Vallei is me het meest dierbaar.
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We gingen ook dikwijls met de camper naar restaurant de Holle Boom in Overberg waar we na
het eten meteen op het parkeerterrein konden blijven overnachten”.
Ter afslui ng na deze mooie woorden op onderstaande foto: familie Van de Kaa met kinderen en
kleinkinderen.

Fam. Van de Kaa 2013
Foto Ton Harland

Met een hartelijke groet,
Hans van den Ham
Met dank aan Dick en Jacomien van de Kaa (voor de genereuze ontvangst en het gesprek), Wim
v.d. Berg (volgend jaar maar weer een ander uitje verzinnen), Piet Valkenburg (foto’s) en niet te
vergeten dr. Google (en nu maar hopen dat het geen fake‐nieuws was).
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KWEKERIJ WORDT FLINTSTONEPARK
In het verenigingsblad van maart 1998 (jaargang 10, nr.1) vraagt de heer C. Boutkan in de
rubriek ‘Kent u Scherpenzeel?’ wie er wat meer weet te vertellen over de geschiedenis van het
Flintstonepark en de kwekerij die daarvoor op die loca e was geves gd. Voor zover ik weet zijn
daar geen reac es op gekomen. Ze zijn in ieder geval niet schri elijk vastgelegd. Met behulp van
veel informanten, krantenknipsels en andere documenten is onderstaand verhaal tot stand
gekomen. De huidige (niet oﬃciële) benaming van het park is ongetwijfeld afgeleid van de
stripﬁguur Fred Flintstone. Stripboeken en een t.v. serie van deze Amerikaanse stripﬁguur waren
in de jaren zes g bijzonder populair. Wie de naam aan de zomerhuisjes aan de Vlieterweg hee
verbonden, zal al jd wel een raadsel blijven.

Deel 1

Henk wil graag voor zichzelf beginnen en kijkt
uit naar een kwekerij die hij kan overnemen.
Kwekerij De Geldersche Vallei
Die vindt hij aan de Vlieterweg. Hoewel zijn
In onze omgeving zijn van oudsher
broers hem sterk afraden op de tamelijk
verschillende kwekerijen geves gd die vooral
onvruchtbare zandgrond een kwekerij te
gespecialiseerd zijn in bomen, struiken en
beginnen, is Henk vastbesloten en koopt hij in
vaste planten. Een groentekwekerij komt hier
nauwelijks voor. Toch waagt Henk Brederoo het 1937 kwekerij De Geldersche Vallei van kweker
om in 1937 aan de Vlieterweg een kwekerij in H.J. van der Plaats, die in 1930 met ‘de kweek’
is gestart. De tuin ligt aan een pad dat vanaf de
groenten en fruit te gaan exploiteren. Henk
Vlieterweg doorloopt naar de Nieuwstraat.
Brederoo is in 1907 in het Westland geboren.
Daar groeit hij op en vindt hij als hij volwassen Plan‐Zuid is er dan nog niet. Het is een perceel
grond bekend onder de naam Haverkamp,
is werk in Honselersdijk bij kwekerij Nieuw
ingericht als kwekerij met schuren, kassen en
Honsel. Dat is in die jd één van de grootste
ook ‘kwekerijopstand’, zo is in het
kwekerijen ter wereld onder glas. Er worden
druiven geteeld in de 118 glazen kassen van de eigendomsbewijs te lezen. De vruchtbomen en
struiken op een gehuurd stuk grond ernaast
kwekerij in De Glazen Stad. Naast zijn werk in
zijn bij de koop inbegrepen. In totaal betaalt
de kassen is Henk Brederoo ook persoonlijk
chauﬀeur van de directeur. Pie van Vliet werkt Henk Brederoo hiervoor negenduizend gulden.
Voor 5500 gulden koopt hij in 1955 de
als coupeuse bij de echtgenote van de
directeur, ze is twee jaar jonger dan Henk. Pie gepachte percelen, zodat de totale oppervlakte
van de kwekerij groeit tot 2,27 ha. Henk sr. en
en Henk leren elkaar kennen en dat leidt tot
een huwelijk in 1932. In Honselersdijk, waar ze Pie gaan eerst met hun dochter Nel aan de
Renswoudsche Straatweg A402, wonen (nu
wonen, wordt dochter Nel in 1935 geboren.
Oosteinde 47). Dat gedeelte van Scherpenzeel
hoort dan nog bij Renswoude, terwijl de
kwekerij op Woudenbergs grondgebied ligt.
Voor beide loca es geldt: post Scherpenzeel.
Het gezin Brederoo blij maar kort op het
Oosteinde, want op de Vlieterweg komt vlakbij
de kwekerij een woonhuis beschikbaar. Daar
wordt Henk jr. in 1937 geboren.

Druivenkassen bij Brederoo
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De opstallen op de kwekerij bestaan uit drie
druivenkassen, waarvan twee grote en een
kleine.

Het duurt enkele jaren voordat
er weer nieuwe druiven
geplukt kunnen worden. Aan
het eind van de oorlog wordt
de Pothbrug tussen
Woudenberg en Scherpenzeel
over het Valleikanaal
opgeblazen. Bij de repara e
Vlnr: Henk Brederoo sr., Gerda, Henk jr., Nel en Ina Brederoo.
door Rijkswaterstaat in de
Pie Brederoo
zomer van 1945 komt veel puin in het
Ook is er een grote schuur waarin
Valleikanaal terecht. Rijkswaterstaat verzuimt
gereedschappen en andere materialen zijn
het puin weg te halen, waardoor de
opgeslagen en enkele warenhuizen (glazen
doorstroming van het water in het voorjaar van
kassen). In het pomp‐ of motorhuis bevindt
1946 stagneert met als gevolg dat de kwekerij
zich een waterpomp die op benzine draait. In
weer onder water komt te staan. Brederoo
het ketelhuis staat in de kelder een ketel die
claimt de schade, die op zo’n 10.000 gulden
met cokes wordt gestookt om de kassen te
wordt geschat, bij Rijkswaterstaat. Er zijn
verwarmen. Als het vriest en de bloemen van 15.000 aardbeiplanten, 7000
de druiven dreigen te bevriezen, stookt
frambozenstruiken, 1000 bessenstruiken,
Brederoo op verschillende plekken in de kas
zaden en bollen verloren gegaan. Daarbij
vuurtjes om dat te voorkomen. De
komen de verloren oogst van druiven,
druivenkassen worden niet verwarmd door
vruchtbomen en de herstelkosten van de
warm water. Door de enorme rookontwikkeling kwekerij. Bij het herstel worden naast eigen
zie je daar dan geen hand voor ogen.
personeel gede neerden uit Amersfoort
Daarentegen wordt de zon zomers buiten
ingezet. Het duurt tot 1953 voordat de
gehouden door de ramen wit te kalken. Het
juridische strijd over de schadevergoeding in
kweken van druiven is een arbeidsintensief en het voordeel van Brederoo wordt beslecht.
specialis sch werk. De druiven mogen niet
beduimeld raken, dat wil zeggen dat je ze niet
met je handen mag aanraken. Voor het
krenten van de druiven wordt Brederoo veel
gevraagd in de omgeving. ’s Winters teelt hij
witlof in de druivenkassen. Op de ‘koude
grond’ worden allerlei soorten groenten
verbouwd. Je vindt er o.a. sla, radijs, andijvie,
wortels, spruitkool en boerenkool.

Inunda e
Als Brederoo de tuinderij nog maar net op
orde hee , wordt in 1939 jdens de
mobilisa e ook de kwekerij onder water gezet
(geïnundeerd) om de vijand tegen te houden.
Het betekent een enorme strop en Brederoo
kan, nadat het terrein in 1940 weer is
drooggevallen, opnieuw beginnen. De
druivenstruiken zijn allemaal verloren gegaan.

Vlnr: Ina, Henk jr. en Henk sr.

Als kweker ben je a ankelijk van het weer.
Soms zit het mee en soms zit het tegen.
Andere invloeden van buitenaf zijn konijnen en
vogels die zich graag tegoed doen aan groenten
en fruit. Om daar weerstand aan te bieden
hee Henk Brederoo sr. een jachtvergunning
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Brederoo en zijn gezin zijn lid van de vrijzinnig
hervormde kerk die in die jd kerkdiensten in
Bethel in de Dorpsstraat houdt. Op de kwekerij
is ook een betonnen put waaruit water met de
hand wordt opgepompt voor de planten. In de
rus ge jd snoeit Brederoo de bomen en
verzorgt en oogst hij de wintergroentes. Zowat
de hele opbrengst van groenten en fruit gaat
naar de veiling in Amersfoort. Eerst zorgt
expedi ebedrijf Druijﬀ daarvoor. Wat naar de
veiling gaat, moet ’s morgens om 7 uur aan de
weg staan. Later rijdt Henk Brederoo sr. zelf
met zijn Ford naar Amersfoort. Het openmaken
Staand: Henk sr., Gerda en Henk jr. Zi end: Ina
van de veilingbrief, waarin staat wat voor welke
prijs is verkocht, is al jd weer een spannend
moment. Brederoo verkoopt ook een deel van
de oogst vanuit de achterkamer van zijn huis
aan klanten uit Scherpenzeel. Zoon Henk jr. is
de gedoodverfde opvolger van zijn vader in de
kwekerij, maar dat loopt toch anders. Hij ziet
meer in de bloemenhandel en probeert daar
een boterham in te verdienen. Zijn vader staat
eind jaren vij ig ook geregistreerd als venter
van bloemen en planten en marktkoopman in
bloemen en planten. Op de kwekerij is Henk jr.
In de druivenkas
vertrouwd geraakt met bloemen die daar in
beperkte mate worden gekweekt. Om wat
om ‘konijnen en ander viervoe g schadelijk
extra inkomsten te genereren bouwt Henk
gedierte te vangen en te doden met
Brederoo sr. het varkensschuurtje dat tegen de
gebruikmaking van een geweer, maar zonder
grote bergschuur is gebouwd om tot
gebruikmaking van een hond’. Ook mag hij
vakan ewoning. Daar is veel belangstelling
houtduiven, kauwen en vlaamse gaaien
voor. Daarnaast staan er begin jaren zes g al
‘opsporen, bemach gen en doden’. Op het
drie zomerhuisjes. Kees Molkenboer uit
menu bij familie Brederoo thuis staat
Ro erdam neemt zijn eigen vakan ewoning
regelma g duivensoep en konijn… Zo hee elk
mee naar Scherpenzeel en plaatst deze op ‘de
nadeel zijn voordeel. En er zijn inmiddels
kweek’. Sinds midden jaren vij ig verhuurt
meerdere monden te voeden: in 1941 wordt
Brederoo de 1e etage van zijn huis. Buurman
Gerda geboren, Ina laat tot 1949 op zich
Co van de Weert hee achter in zijn tuin een
wachten. Het hele gezin draagt een steentje bij
zomerhuisje dat hij in de vakan eperiode
in de kwekerij. Uiteraard is er zomers meer
verhuurt. Al deze ontwikkelingen lijken de
werk dan ’s winters. Brederoo wordt in de
opmaat tot de bouw van nog meer
drukke periode bijgestaan door seizoenwerkers
zomerhuisjes in de toekomst…
onder wie Gerrit Meerveld, Mees Wagensveld
en Adrie van Bruggen. Henk Brederoo sr. is
ac ef in de Scherpenzeelse samenleving als
bestuurslid van Floralia, de VVV en in het
bestuur van de Raiﬀeisenbank.
1962
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Henk Brederoo sr. overlijdt plotseling in 1961
op 54‐jarige lee ijd. Zijn echtgenote komt al
snel tot de conclusie dat er niets anders opzit
dan de kwekerij te verkopen. In december
1961 doet ze de kwekerij voor 37.025 gulden
van de hand aan Teus Westeneng. In augustus
1962 wordt de oﬃciële verkoop beschreven en Rond 1960
bekrach gd. Henk jr. gaat verder met de
bloemenhandel. Pie Brederoo verhuist later
naar De Wilgenhof waar in 1988 een eind aan
haar leven komt. Henk jr. blij tot zijn dood in
2002 ac ef in de bloemenhandel. De dochters
Gerda Schimmel en Ina IJﬀ zijn in Scherpenzeel
blijven wonen, hun zus Nel Gijsbertsen is naar
Veenendaal vertrokken.

Als het huis van
familie Westeneng
in 1963 door een
vuurbal wordt
getroﬀen en zwaar
beschadigd raakt,
gaan Teus en Wil
met hun gezin drie
maanden in het
Deel 2
vakan ehuisje dat
Het Flintstonepark
Teus en Wil Westeneng
tegen de
Teus en Wil Westeneng
bergschuur aan staat wonen (nu nummer 132).
Jan Teunis Westeneng is in 1915 geboren op
Het pad waaraan de huisjes liggen loopt
boerderij Bruinhorst in Woudenberg. Zijn
tegenwoordig dood. Westeneng gebruikt de
echtgenote Willempje Westeneng‐Middendorp kweekkassen aanvankelijk nog voor de teelt
komt uit Ederveen. Ze is in 1918 geboren.
van druiven en tomaten, terwijl hij op de
Samen wonen ze aan de Vlieterhoek, dat is tot omliggende grond aardappels verbouwt. Het
1960 Woudenbergs grondgebied en heet nu
aantal vakan ehuisjes breidt verder uit. De
Vlieterweg.
meeste zijn eigendom van Teus en Wil
Teus Westeneng is jdens zijn werkzame leven Westeneng. Door de jaren heen hebben er
heel wat mensen hun vakan e in één van de
loonwerker. In de winter werkt hij bij de
zomerhuisjes gevierd en hebben er tal van
Coöpera e in Woudenberg. Thuis houdt hij
achter zijn huis een paar honderd kippen. Teus bewoners voor kortere of langere jd
en Wil krijgen drie kinderen: Jan (1941), Wikke permanent gewoond. Enkele bewoners worden
op de volgende pagina's bij name genoemd.
(1947) en Cor (1953).
In 1962 kopen Teus
en Wil de kwekerij
van mevrouw
Brederoo die een
paar huizen
verderop woont. De
totale oppervlakte
van ‘de kweek’
bedraagt 2,2 ha. Er staan twee druivenkassen,
een houten bergschuur, twee zomerhuisjes,
twee vakan ewoningen, een ketelhuis en een
pomphuis waar water wordt opgepompt.

Aardappels rapen. Op de achtergrond
druivenkassen en woning van Wikke en Jan van
Leuven.
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Kees Molkenboer
Eén vakan ewoning is van de landelijk
bekende fotograaf Kees Molkenboer. Hij lee
van 1907‐1987 en is opgegroeid in de
Ro erdamse wijk Crooswijk. Kees Molkenboer
hee o.a. foto’s gemaakt van de
Watersnoodramp in 1953. Onlangs zijn er
foto’s van hem geëxposeerd uit die periode in
het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk in de
exposi e ‘De ramp in focus’. Het is niet
toevallig dat hij later een oude noodwoning die
kort na de watersnoodramp is gebruikt op de
kop kt in Zeeland en deze rond 1956 in het
Flintstonepark, zoals de kwekerij in de
volksmond is gaan heten, neerzet.

Het Vrije Volk, 12 juni 1965.

Permanente bewoning
De eerste houten woning die je in 1960
tegenkwam als je het pad van het
Flintstonepark opreed, werd bewoond door
Truus en Dick Leenders. Zij zijn eigenaar van de
woning en huren de grond waar deze op staat.
Ze zijn één van de eersten die een zomerhuisje
voor permanente bewoning in het
Flintstonepark gebruiken. Bijna wordt een
koolmonoxide vergi iging (kolendamp) Truus
en haar pasgeboren dochter fataal. Ze worden
net op jd gered. In 1963 verlaat familie
Leenders het Flintstonepark. Na hen komen
daar Sini van Beek en Karel van Ginkel wonen.
Zij vertrekken als ze een buurtsuper in
Overberg beginnen.

‘Watersnoodwoning’ van Kees Molkenboer.

Anderen gebruiken de naam ‘de kweek’. Het
perceel waarop het huisje staat huurt hij van
eerst van Brederoo, later van Westeneng.
Aanvankelijk verhuurt Westeneng
verschillende huisjes als vakan ewoningen.
Later worden ze veel meer permanent
verhuurd en bewoond. Kees Molkenboer is
dan samen met zijn echtgenote nog de enige
bewoner die het huisje voor vakan edoel‐
einden gebruikt. Ongetwijfeld zal ook Peter
Molkenboer, zoon van Kees, daar menigmaal
zijn geweest. Peter is net als zijn vader een
bekend fotograaf. In november 2018 is het
boek ‘Een rood wit EERBETOON in zwart wit’
verschenen met foto’s uit de glorie jd
van Feijenoord van Peter Molkenboer en
Leny Kolenbrander. Spor otograaf Peter
Molkenboer is in 2011 op 68‐jarige
lee ijd overleden. De vakan ewoning
van Kees Molkenboer komt later in
eigendom van familie Westeneng.

Huisje van Truus en Dick Leenders.

Van 1961 tot 1966 wonen Jan en Nel Overeem
in een nieuw zomerhuisje dat zij in Soest
hebben gekocht. Het staat op grond die ze van
mevrouw Brederoo huren naast de woning van
Leenders. Er is voldoende ruimte voor een
groentetuin. Ze verwarmen het huisje met een
kolenkachel. De riolering is op de sloot die
langs het onverharde
pad voor de woning
loopt aangesloten. De
twee dochters van Jan
en Nel worden in het
Flintstonepark
geboren.
Woning van Nel en Jan
Overeem, 1961.
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In 1966 bouwt Jan Westeneng het bakstenen
huis op de plek waar het huisje van Jan
Overeem tot die jd hee gestaan. Later
verhuist hij naar Renswoude. In hetzelfde huis
woont Theo den Hartog sinds 2005 met zijn
gezin.
Als dochter Wikke Westeneng en haar
aanstaande echtgenoot Jan van Leuven uit
Ederveen een huis willen bouwen waar de
eerste woning langs het pad staat (naast het
stenen huis van broer Jan Westeneng) wordt
dat zomerhuisje weggehaald. Wikke en Jan
De woning wordt verplaatst, 1966
trouwen in 1967. Helaas gee de gemeente
Jan mmert later een extra slaapkamer aan de geen bouwvergunning af, omdat er een
woning. In 1966 verhuist familie Overeem naar woonwijk staat gepland op de plaats waar het
een nieuw huis op de Bruinhorsterlaan. Omdat huis van Wikke en Jan zou komen…
Jan Westeneng, zoon van Teus en Wil, op de
plek waar het zomerhuisje staat een woning
gaat bouwen, moet het huisje worden
verplaatst. Jan Overeem breekt het in juli 1966
eigenhandig af en bouwt het zelf achter de
grote houten bergschuur weer op. Dan
verkoopt Overeem de woning aan een
mevrouw uit
Hilversum. De eerste
twee zomerhuisjes
Woning van Wikke en Jan van Leuven
aan het begin van
Tweeënvij ig jaar later is dat plan nog niet
het pad zijn al van
uitgevoerd. Ze kopen een noodwoning van
meet af aan op het
iemand uit Ederveen. In Scherpenzeel bouwen
elektriciteitsnet
Wikke en Jan de woning weer op aan het eind
aangesloten en
van het pad (nu nr.144). Ze blijven daar 3 ½ jaar
hebben een eigen
in wonen. In tussen jd bouwen ze naast het
Nel Overeem‐Göbel met op
meter.
de achtergrond de woning
ouderlijk huis van Wikke aan de Vlieterweg een
van Leenders.
nieuwe woning waar ze in 1971 hun intrek
nemen (nr.118A) en nu nog wonen. De ouders
van Wikke nemen het zomerhuisje over. Cor
Westeneng, broer van Wikke, woont daar
vervolgens enige jd met zijn toenmalige
echtgenote Trudy.

Rini Lansing en He y Overeem voor het
pomphuis, 1965.

Van 1970 tot 1974 wonen Mary Wagensveld
en haar echtgenoot Wim ook in een van de
zomerhuisjes. Mary hee goede herinneringen
aan die jd. De saamhorigheid tussen de
bewoners is groot.
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Als het hard
gevroren hee ,
komt eigenaar Teus
Westeneng ‘s
morgens met een
gasbrandertje langs
om eventueel
bevroren leidingen
te ontdooien. De
oliekachel kan niet
De Roetmop
voorkomen dat de
waterleiding soms bevriest. Mary en Wim
breiden de woning uit als hun zoon Edwin op
komst is. Ze mmeren een naambord op het
huis: De Roetmop. Tijdens een zware storm in
november 1972 zi en de bewoners bij elkaar
en vrezen ze dat de woningen het begeven. De
schade valt gelukkig mee. Het toilet wordt met
emmers water doorgespoeld. De fecaliën
komen in een ton terecht die regelma g met
een puls emmer wordt geleegd. De inhoud van
de emmer verspreidt men over het bij het de
woning liggende bouwland. Het
elektriciteitsnet, als je daar al van mag
spreken, kan het wassen met een elektrische
wasmachine niet aan, zodat Mary de was in de
wassere e bij Teusje Valkenburg de olieboer
doet. Na vier jaar verhuizen ze naar De
Maatjes, waar Wim Wagensveld in 1979 op 30‐
jarige lee ijd overlijdt.

De hoofdzekering daar slaat aanvankelijk
regelma g door. Er is dan nog maar één
meterkast voor zes woningen. Vanuit het
pomphuis lopen her en der snoeren naar de
verschillende woningen. Later wordt het wat
beter en is er per tweetal woningen 16 ampère
beschikbaar, dat is meer dan begin jaren
zeven g, maar te weinig om twee
wasmachines tegelijker jd hun werk te laten
doen. Het pomphuis, waar ook het water voor
alle woningen wordt opgepompt, staat centraal
tussen de woningen. Begin jaren zes g is het
voor bewoning geschikt gemaakt. Wout van
Oostrum hee daar nog gewoond. Nu woont
er al jaren niemand meer. In 2001 is een
nieuwe elektriciteitskabel aangelegd waardoor
de capaciteit sterk is vergroot en elke woning
hee nu een eigen meterkast. Riolering is er
niet in het Flintstonepark, er wordt gebruik
gemaakt van sep c tanks. Water wordt
opgepompt in het pomphuis, omdat de
woningen niet zijn aangesloten op het
waterleidingnet. Huisvuil wordt wekelijks
vooraan de weg opgehaald.

Een van de huidige bewoners, Theo
Har ngsveldt, woont sinds 1974 in het
Flintstonepark. Hij is er op 24‐jarige lee ijd
komen wonen. Daarmee is hij de langst
zi ende bewoner van het parkje. Bij een
winterstorm in januari 1992 waait het dak van
De meeste woningen zijn pas later aangesloten zijn oude woning. Tijdelijk verblij Theo dan
op het elektriciteitsnet. Ze betrekken eerst
even in het dorp in Ter Wheme, terwijl hij in
stroom uit het stenen pomphuis.
tussen jd tot de woning hersteld is ook nog in

Vervanging oude woning van Molkenboer
met o.a. Jan en Wikke.
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Nieuw zomerhuisje op de plaats van de woning van
Molkenboer. Nu woont Ron Sporn daar.

het voormalige stenen ketelhuis dat vlakbij zijn
huisje staat verblij . De kelder van het
ketelhuis gebruikte Brederoo om bollen
vorstvrij te bewaren. Het oorspronkelijke huis
van Theo is ongeveer en jaar geleden
vervangen door een nieuwe woning. Theo
komt uit Schiedam en is later naar Driebergen
verhuisd waar hij met zijn ouders naast Riem
en Ruud de Wolﬀ woonde die samen de
legendarische Blue Diamonds vormden.
De druivenkassen van Henk Brederoo zijn
ongeveer veer g meter lang. Van een van
beide kassen maakt Westeneng een kip‐
penhok. De spanten van de druivenkas komen
op een gemetselde muur te staan waardoor
het bouwwerk meer hoogte krijgt. In het
kippenhok houdt hij zo’n 1500 kippen.

Het ketelhuis. Daarachter twee woningen en het
kippenhok.

Tweet van burgemeester Visser.

Het hok brandt in 2015 af. Er zi en sinds eind
jaren negen g al geen kippen meer in. In de
blokhut bij Carla Arendsen en Cees van der
Horst en hun dochter Bre , die sinds 1989 in
de woning naast het kippenhok wonen, breekt
brand uit. Een deel van de kippenschuur gaat
dan in vlammen op. De schade is groot, omdat
er bij de brand asbest‐
deeltjes vrijkomen. Het hok
en de bijgebouwen moeten
worden gesloopt. De vloer
en de fundering zijn nog
al jd in tact net als het
muurtje daarop dat nog ﬁer
overeind staat. Van de
andere druivenkas blij
uiteindelijk alleen het stalen
frame over. Dat is al in 2005
gesloopt en verwijderd. Daar
is nu een open loods
Na de brand in 2015.
neergezet.

Begin 2019 zijn Mar n en Willie Klomp
degenen die na Theo Har ngsveldt het langst
in het Flintstonepark wonen. Ze zijn beiden
geboren en getogen in Scherpenzeel. Mar n
Klomp woont er sinds 1986. In dat jaar verlaat
zijn broer Willem de woning waar Mar n en
Willie nu wonen met hun zoon Mats en
dochter Bente. Het is het huis dat daar in 1967
Wil en Teus Westeneng met Greet en Toon Verkerk door Wikke en Jan van Leuven is neergezet.
in het kippenhok.
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Voordat Willem Klomp vertrekt uit het
Flintstonepark, doet hij een goed woordje voor
zijn broer bij de eigenaresse. Als mevrouw
Westeneng van Mar n hoort dat hij twee
rechterhanden hee en kan schilderen en glas
ze en dan is hij van harte welkom op het park.
Hij is dan twin g jaar. In 1992 komt Willie daar
ook wonen. Willie van Ommering is
opgegroeid op boerderij Ruimzicht aan de
Barneveldsestraat. Mar n en Willie hebben
sinds 1999 een eigen schildersbedrijf en doen
o.a. werk voor Landgoed Scherpenzeel. Van de
oorspronkelijk woning van Mar n en Willie is
niet veel meer over. Het houten huis is aan alle
kanten uitgebouwd, gemoderniseerd en
geïsoleerd. Rondom de woning is veel ruimte
en lopen geiten van de familie Klomp in de wei.
De huur is betaalbaar. Aanvankelijk is er
butagas waarop gekookt wordt en oliestook
voor de verwarming. Nu is er een gastank van
1000 liter voor koken, verwarmen en warm
water. Tijdens een strenge winter eind jaren
tach g springt de waterleiding die vanuit het
pomphuis door de druivenkas en het
kippenhok naar de woning van Mar n en
Willie loopt. Als Mar n thuiskomt spuit het
water alle kanten op en verandert het terrein
rond het huis in een ijsbaan. Een andere keer
bevriest de geiser. Met een accu wordt die
geiser met klemmen onder stroom gezet
waarna deze snel ontdooit. In die jd bevriest
zelfs een glas water dat in de slaapkamer op
het nachtkastje staat. Erg comfortabel is het
dan nog allemaal niet, maar nu is dat verleden
jd en genieten de bewoners van de ruimte en
vrijheid. In de loop der jaren hebben Mar n en
Willie veel nieuwe buren in het Flintstonepark
gehad. Verschillende bewoners wonen er nu al
weer een aantal jaren. De meeste woningen
zijn opgeknapt of vervangen. In 2002 is er een
keukenbrand bij de buren Cees van der Horst
en Carla Arendsen. Gelukkig is de brandweer
er op jd bij en blij de schade beperkt. Naast
de keuken wordt dan ook het dak vervangen.
Tijdens de herstelwerkzaamheden wonen ze in
een caravan op het park.
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Kort nadat Jan en Wikke naar Vlieterweg 118a
verhuizen in 1971, overlijdt vader Teus
Westeneng. Hij is dan pas 56 jaar oud. Zijn
echtgenote Wil overlijdt in 2003 op 85‐jarige
lee ijd. Sindsdien is het Flintstonepark
eigendom van de erven Westeneng. Zoon Jan is
overleden, Wikke woont nog op de Vlieterweg
en Cor woont met zijn huidige vrouw in Huis
ter Heide. In totaal staan er in het
Flintstonepark acht houten vakan ehuisjes,
waarvan er nu nog 7 zijn bewoond. Daarnaast
is er één stenen woonhuis, dat eigendom is van
de bewoner. Ook het pomphuis en ketelhuis
zijn er nog. Aan het begin van het pad dat naar
de woningen leidt staan acht brievenbussen,
de post komt niet aan huis. De huur van de
zomerhuisjes is laag en daarom worden de
bewoners geacht zelf het onderhoud voor hun
rekening te nemen. Naast de percelen waarop
de huisjes staan, is er ook een stuk
landbouwgrond dat voor een deel als weiland
in gebruik is en voor een deel bestaat uit
maisland.

Bestemmingsplan
Het Flintstonepark bestaat al sinds midden
jaren vij ig. Toen hoorde het nog bij
Woudenberg, maar door de grenswijziging van
1960 is het sindsdien Scherpenzeels
grondgebied. Het gebied hee volgens het
bestemmingsplan dan een agrarische
bestemming, maar bewoning van de
zomerhuisjes, al dan niet permanent, wordt
lange jd gedoogd. Bij de behandeling van de
herziening van het bestemmingsplan
Buitengebied in 1974 vraagt raadslid Schimmel
(CDA) wat er met de zomerhuisjes in het
Flintstonepark gaat gebeuren. Blij de
bestemming agrarisch of wordt deze veranderd
in een recrea eve bestemming? Dat zou het
CDA onjuist vinden. Schimmel spreekt zijn
ongenoegen uit:”…een verzameling
noodwoningen die nauwelijks of niet
bewoonbaar zijn, met hier en daar een
kippenhok en een kapo e druivenkas. Het is
een doorn in het oog."

Wethouder Van Bruggen verklaart dat de
woningen er al een hele jd staan en het
gemeentebestuur de situa e ook onwenselijk
vindt. “Hoe het in het verleden is gegaan, is
moeilijk te zeggen. Maar ze zijn er nu eenmaal.
Het is in de loop der jaren gegroeid en we
kunnen het niet ineens veranderen. De zaak
moet geleidelijk verdwijnen”, aldus
burgemeester Heij.

Pilaar adviseert: “De eigenares aanpakken, die
per zomerhuisje 200 gulden per maand vangt
of de huisjes met bulldozer tegen de grond te
rammen.” Je vraagt je af waarom de bewoner
bij de gemeentesecretaris op de stoep stond en
niet bij mevrouw Westeneng, de eigenaresse.
Dat zit zo: in die jd doet gemeente
Scherpenzeel weleens een beroep op mevrouw
Westeneng voor woonruimte voor mensen die
ze elders moeilijk kunnen of willen plaatsen.
De woningen krijgen in de loop der jd een
Parasieten
Rond die jd doet ook raadslid Pilaar (VVD) zijn eigen huisnummer. Het lijkt er dan op dat de
beklag. Hij trof enige jd geleden op een avond gemeente de situa e legaliseert...Daarna blij
het lang rus g. Steeds vaker blijven bewoners
iemand in een delirium voor zijn huis. Het
voor langere jd in de zomerhuisjes wonen.
bleek een bewoner van een van de
Problemen met bewoners zijn er dan nog
zomerhuisjes aan de Vlieterweg te zijn. Pilaar
nauwelijks. In 1995 lijkt de gemeente van plan
noemt het een grof schandaal dat de
de woningen in het Flintstonepark te laten
eigenaresse deze huisjes aan ‘parasieten’
aansluiten op de openbare riolering. Er wordt
verhuurt. Pilaar wil voorkomen dat er meer
een tekening gemaakt, maar van een
van ‘dat soort mensen’ in komen wonen.
Burgemeester Heij reageert en laat weten ‘dat aanslui ng is het nooit gekomen.
het niet zo gemakkelijk zal zijn er iets aan te
doen.’ In 1977 trekt Pilaar aan de bel als hij
Buitengebied 2006
een incident beschrij waarin een bewoner
Pas in 2006 als gemeente Scherpenzeel het
van het Flintstonepark met plannen rondliep
bestemmingsplan ‘Buitengebied 2006’
om de ruiten bij gemeentesecretaris Van
vaststelt, komen de eigenaren in ‘t geweer. Ook
Vollenhoven in diggelen te gooien om hiermee in dat bestemmingsplan houdt het perceel van
zijn ergernis af te reageren over zijn
het Flintstonepark een ‘agrarische bestemming
erbarmelijke leefomstandigheden.
met landschappelijke waarde’.
De zomerhuisjes staan er dan al zo’n 50 jaar en
Wikke en Jan van Leuven, eigenaren van de
woningen met de huisnummers 134A, 136, 138
en 138A, verzoeken de gemeente deze
percelen aan de Vlieterweg te bestemmen als
‘woondoeleinden’. Op de plankaart van de
gemeente wordt de woning met nummer 138A
in het geheel niet genoemd. De gemeente he
onroerend zaakbelas ng voor de woningen en
ook moet er een heﬃng voor afvalstoﬀen
worden betaald. Dat geldt eveneens voor
waterschapslasten. In de WOZ‐beschikking
worden de huisjes als woning aangemerkt. De
overige woningen in het Flintstonepark zijn
gezamenlijk eigendom van de erven van
mevrouw Westeneng.
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Het zijn de huisjes met de nummers 132, 134,
140, 142 en 144. Voor deze woningen is geen
verzoek ingediend.
De gemeente beoordeelt het verzoek nega ef
en beargumenteert dat de woningen illegaal
zijn opgericht. Een woonbestemming acht de
gemeente Scherpenzeel niet aan de orde. Het
bestemmingsplan wordt niet aangepast. De
gemeente hee op termijn bovendien
concrete plannen om een andere bestemming
aan het gebied te geven. Als doelstelling voor
dit gebied wordt gesteld: woningbouw in
kleine clusters. Waarschijnlijk passen de
zomerhuisjes daar niet in en zullen ze het veld
moeten ruimen.
Wikke en Jan besluiten bezwaar aan te tekenen
tegen het ontwerp bestemmingsplan
‘Buitengebied 2006’ bij de Scherpenzeelse
raad. De gemeenteraad gee geen gehoor aan
de wens de woningen aan te merken met
bestemming ‘woondoeleinden’. Ook is ze doof
voor het verzoek de woning met nummer 138A
op de kaart bij het bestemmingsplan te
noemen. Vervolgens proberen indieners van
het bezwaarschri hun gelijk te halen bij
Gedeputeerde Staten van provincie
Gelderland. Als extra argumenta e voeren de
eigenaren aan dat de gemeente Scherpenzeel
meerdere malen hee gecorrespondeerd met
hen of met de huurders, waaruit blijkt dat men
de woningen als reguliere woningen erkent. De
gemeente stelt eerder zelfs eisen: de woningen
mogen alleen verhuurd worden aan in
Scherpenzeel ingeschreven woningzoekenden.
Als de bestemming in de toekomst is:
’woningbouw in kleine clusters’, dan is er geen
reden de bestemming nu niet te wijzigen en
recht te doen aan de feitelijke situa e waarin
het gebied al in een klein cluster is bewoond.
Gedeputeerde Staten zien in het beroepsschri
echter geen nieuwe argumenten en ze stellen
de eigenaren van de woningen in het ongelijk.
Wel zeggen ze toe, dat ze zullen onderzoeken
of er aanleiding bestaat om huisnummer 138A
alsnog op de plankaart op te nemen.
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Maar daarmee is het laatste woord nog niet
gesproken. De bezwaarmakers stappen naar de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State in Den Haag. Op 19 mei 2008 dient het
beroep. Binnen twee maanden na de
rechtszi ng, op 2 juli 2008, volgt de uitspraak
en verklaart de Raad van State het beroep
gegrond. De Afdeling bestuursrechtspraak
onthoudt goedkeuring aan de bestemming
‘Agrarisch gebied met landschappelijke waarde’
ter plaatse van de woningen in het
Flintstonepark. Hiermee komt een eind aan
een jarenlange strijd en wordt bewoning van
de huisjes aan de Vlieterweg met de
huisnummers 134A, 136, 138 en 138A tot op
de dag van vandaag gedoogd en kunnen ze niet
zonder meer worden verwijderd.
‘Scherpenzeel breidt uit in zuid’
Deze krantenkop staat nog geen twee jaar
later, op 13 april 2010, prominent boven een
ar kel in de Scherpenzeelse Krant. In het
krantenar kel gee toenmalig wethouder Han
de Ridder uitleg over de plannen van de
gemeente: “Een ﬂink aantal van de nieuw te
bouwen woningen wordt gesitueerd ten zuiden
van de Koepellaan. Maar er worden ook nog
wat kleinere ‘vlekken’ in het zuidelijke gebied
bebouwd. Een van de beoogde bouwloca es is
het zogenaamde Flintstonepark nabij de
Vlieterweg. Aangezien de gemeente niet alle
grond in zijn bezit hee , zal er onderhandeld
moeten worden met andere eigenaren.” Dat
geldt ook voor het Flintstonepark.

Scherpenzeelse Krant, 13‐10‐2010.

Dat grondeigenaren misschien niet bereid zijn samen te werken, weerhoudt de gemeente niet
alvast een start te maken. “Mochten zich in het gebied bezwaren voordoen, dan laten we dat
stukje even rusten en gaan verder met de rest”, aldus De Ridder. Zo’n vaart hee het tot nu toe
(maart 2019) nog niet gelopen.
Structuurvisie 2013
In 2013 publiceert gemeente Scherpenzeel een nieuwe structuurvisie. Die vervangt de
bestaande structuurvisie die toezag op een periode van 2001 tot en met 2010. Hierin gee de
gemeente helderheid over de ruimtelijke koers en de wijze waarop zij deze tot uitvoering wil
brengen. Een deel van de daarin genoemde ontwikkelingen wordt nu gerealiseerd. Over het
Flintstonepark staat in die structuurvisie: midden in het gebied bevindt zich een enclave van
bebouwing die daar ‘gegroeid’ is zonder een passend planologisch‐juridisch kader. Op de kaart
in het document is het Flintstonepark aangemerkt als ‘zoekgebied wonen (tweede tranche)’ en
dat wil zeggen dat eerst andere delen van het plangebied ontwikkeld zullen worden.
Misschien ter geruststelling ten slo e: al meer dan vij ig jaar geleden waren er plannen om het
Flintstonepark te laten plaatsmaken voor een nieuwe woonwijk. Het was de reden dat Wikke en
Jan van Leuven toen geen bouwvergunning kregen. In tussen jd is er veel veranderd, maar het
Flintstonepark hee tot nu toe le erlijk en ﬁguurlijk alle stormen doorstaan.
Huidige bewoners Flintstonepark in beeld

Teus, Anja, Bart, Theo, Julia en voor Sarah
den Hartog. Nr. 130

Jannieke, Roan en Arjan van Belzen. Nr. 134

Ron Sporn. Nr. 134 A

Rik Sluimer en Denise van de Wolfshaar.
Nr. 138
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Theo Har ngsveldt. Nr. 138 A

Carla Arendsen, Bre en Cees van der Horst. Nr. 142

Luorkowski Zbigniew. Nr. 140.

Mar n, Bente, Mats en Willie Klomp.
Nr. 144

Wim van den Berg
Bronnen:
– Gemeente Scherpenzeel:
Bestemmingsplan Buitengebied 2006
Zienswijze bestemmingsplan Buitengebied 2006
Structuurvisie 2013
– Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, zaaknummer 200703436/1.
– Diverse krantenknipsels (Scherpenzeelse Krant, Amersfoortse Courant)
– Eigenaren, bewoners en oud‐bewoners Flintstonepark, Gerda Schimmel‐Brederoo, Ina IJﬀ‐
Brederoo
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DE AUTO VAN JAN WILLEM BAKKER
In maart 2016 kregen we bijgaande foto toegezonden van de familie Bakker. Op de foto staat Jan
Willem Bakker, bij ons bekend vooral van het in 2008 gepubliceerde verhaal "Jan's
Niemandsland".
Jan Willem Bakker is geboren te Woudenberg op 13
januari 1876 en een zoon van Gerrit Bakker en
Woutertje van Kooten. Jan Willem trouwt op 18 mei
1901 in Woudenberg met Johanna van Beek. Zij is
geboren in Oud Vossemeer op 20 juli 1875 en een
dochter van Arend van Beek en Anthonia Quist. Jan
Willem en Thonia woonden op de Nieuwstraat 6, een
pand dat er nog steeds staat.
De foto van Jan Willem intrigeerde mij. De foto was niet gedateerd, maar ik scha e in dat de
foto a oms g was uit de jaren ’20 of ’30 van de 20e eeuw. Er staat een best wel opvallende
auto op de foto. Het lijkt wel een soort zel ouw‐auto. Was dat in die jd gebruikelijk, zelf een
auto bouwen? Om wat meer uit te vinden over deze foto besloot ik dus een klein onderzoekje in
te stellen. Dat onderzoekje zou zich richten op een aantal feiten: de datering van de foto, de
auto en de koﬀertjes of dozen op de auto met het opschri “Olscho”.
De auto is voorzien van het kenteken L‐9838. Via de website van de historische autovereniging
Conam kwam ik er al snel achter dat dit een Provinciaals Utrechts kenteken was. Vervolgens heb
ik hierover contact opgenomen met de ANWB, zij kunnen namelijk iets zeggen over oude
kenteken‐tenaamstellingen. Ik kreeg als antwoord terug dat het Utrechtse (Provinciale)
kenteken was afgegeven in juni 1924. Dit gee dus ook een aanwijzing over de datering van de
foto. Over de tenaamstelling van het kenteken mogen zij niets zeggen, maar toen ik de naam
van Jan Willem Bakker noemde, kreeg ik een beves gend antwoord. Bij het kenteken was geen
merk van het voertuig vermeld. Met mij was ook de medewerker van de ANWB van mening (ik
had hem de foto toegezonden) dat dit vermoedelijk een zel ouw auto betrof.
Zoals gezegd: de auto leek mij een zel ouw auto, mede gezien de construc e achterop: een
soort 5e wiel dat a oms g lijkt van een motorﬁets. Ik nam eens contact op met de familie
Bakker zelf en het toeval wil dat Arènso Bakker lie ebber is van
historische automobielen en hij kon mij al vertellen dat het beslist
geen zel ouw‐auto is, maar een auto van het merk Briggs & Stra on.
Arènso stuurde mij een kopie van een uitgave van de vereniging
Conam op (niet helemaal toevallig?) met meer informa e over dit
onbekende automerk.

Briggs & Stra on
Briggs & Stra on is een automerk opgericht in 1908 door ingenieur
Stephen Briggs en investeerder Harold Stra on uit Milwaukee,
Wisconsin in de Verenigde Staten. Zij namen een bedrij e over met
de naam Smith en hadden grootse plannen om automobielen te gaan
produceren. Daar lag immers de toekomst!
Briggs & Stra on
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Het bedrij e Smith maakte het A.W. Wall "autowheel", een soort 3e of 5e wiel waarmee allerlei
soorten lichte voertuigen konden worden aangedreven. Een autowiel is een wiel met
geïntegreerd motorblokje en brandsto ank, dat met een hulpframe naast het achterwiel van
een ﬁets of achter een willekeurig voertuig kon worden gekoppeld Op basis van deze externe
motor werd vervolgens door de ﬁrma Smith een zgn “cyclecar” geproduceerd: de Smith Flyer.
Het was de goedkoopste auto van de Verenigde Staten. Hij kos e slechts 125 à 150 dollar.
Na de overname werd de naam van deze cyclecar vanzelfsprekend de Briggs & Stra on Flyer. De
verkoop van deze auto was echter geen succes en de vraag was natuurlijk of deze auto dan wel
de weg naar Nederland had gevonden? Nu kon de familie Bakker vertellen dat Jan Willem
Bakker als vertegenwoordiger mogelijk een samenwerking hee gehad met de ﬁrma Pon uit
Amersfoort, momenteel vooral bekend als automobielbedrijf. Pon is een familiebedrijf dat al
ruim 120 jaar geleden is opgericht door Mijndert Pon sr. Het bedrijf begon in 1895 in Amersfoort
als naaimachinehandel en importeerde vanaf 1900 Opel rijwielen. Pas in 1928 verwierf de ﬁrma
het importschap van Opel personenauto’s en werd Pon’s Automobielhandel (PAH) opgericht. Dit
gegeven en het feit dat de blik van Pon was gericht op het Oosten en niet op de Verenigde
Staten maakte het dus minder waarschijnlijk dat Pon de Briggs & Stra on zou hebben
geïmporteerd.
Het ar kel in Conam vermeldde echter dat auto‐importeur Mar n C. van der Wal in 1921 op een
motorrijwieltentoonstelling van 1921 het Briggs & Stra on motorwiel introduceerde en ook in
adverten es van die jd wordt het autowiel aangeprezen. Ook importeur Pon blijkt in 1921 op
die motorrijwieltentoonstelling met een stand te hebben gestaan: met een motorrijwiel van het
merk Opel. De ﬁrma Pon was dus al vóór 1928 ac ef in
het gemotoriseerde vervoer! De veronderstelling
mijnerzijds is dus dat door samenwerking tussen
Mijndert Pon en Mar n van der Wal er enige Briggs &
Stra ons zijn geïmporteerd in Nederland en in kleine
kring verkocht. Jan Willem Bakker kocht er een als rela e
van Pon. Een andere bekende eigenaar is dhr. Ph. Reijers
uit Bussum. Reijers is vermoedelijk een rela e van Van
der Wal geweest: beiden waren enthousiast water‐
wedstrijdsporter.
Hoe liep het af met Briggs & Stra on? Omdat de verkoop van
automobielen fors tegenviel ging men al snel over tot de
produc e van kleine benzinemotoren, die als inbouwmotor
konden worden gebruikt. Buiten wasmachines maakte men in
de Tweede Wereldoorlog generatoren voor militair gebruik.
Omdat deze licht gebouwd moesten worden kon men kennis
op doen over het gebruik van aluminium en dat leidde er weer
toe dat het bedrijf zich vanaf de jaren ’50 ging toeleggen op de
produc e van gemotoriseerde grasmaaiers. Om een lang
verhaal kort te houden: de oorspronkelijke oprichters zijn vanzelfsprekend al lang overleden,
maar vanaf 1995 rich e de ﬁrma Briggs & Stra on zich steeds meer op de lichte
benzinemotoren. Daardoor is Briggs & Stra on nog steeds één van de grootste producenten van
inbouwmotoren voor grasmaaiers, tuinfrezen, sneeuwscooters en karts.
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In het Louwman museum in Den Haag is een Briggs &
Stra on Flyer te zien, een exacte kopie van het
exemplaar dat ook Jan Willem Bakker had.

Olscho
Op de foto van Jan Willem Bakker zijn een aantal
koﬀertjes (dozen?) te zien met het opschri “Olscho”.
Jan Willem staat bij ons bekend als schoenmaker. De
vraag was dus al snel of hij ook schoenen verkocht en
Briggs & Stra on Flyer, Louwman museum
hiermee de boer op ging? Zou Olscho een
schoenenmerk zijn geweest? Ondanks intensief zoeken blijkt er over het merk Olscho echter
niets te vinden te zijn op het Internet.
Peter Bakker wist echter te vertellen dat Jan Willem Bakker ook
een handel had in boenwas, onder de naam “Was Wief“.
Peter Bakker hee zelfs nog de inschrijving van de Kamer van
Koophandel. Was Olscho dan wellicht een boenwasmiddel? Na
lang zoeken vond ik in een krant uit 1928 dan toch nog een
adverten e waarin Olscho wagensmeer wordt aan geprijsd. De producent blijkt “industrie
Olscho” te zijn en met name de “afdeling chemische producten”, waarbij het niet
onwaarschijnlijk is dat Jan Willem Bakker daar ook andere producten afnam.
Industrie Olscho blijkt te zijn geves gd geweest in Ede en uit onderzoek in de archieven daar
blijkt uit een akte van 02‐02‐1926 dat “het geheim van de vervaardiging en samenstelling van
het product dat in de handel gebracht wordt onder de naam "Olscho" door Johannes Schokker,
directeur van "Gelria" te Ede werd verkocht aan Egbert van der Goot uit Nijkerk.
Het bedrijf Gelria is ooit begonnen als “Stoomwasch‐ en Strijkinrich ng” en in 1906 opgericht
door een drietal broers, de houthandelaren Leendert, Piet en Willem Tulp. Het bedrijf was
geves gd aan de Maanderweg in Ede. Directeur werd de eerder genoemde Johan Schokker.
Ook hier is weer een duidelijke link te zien naar de werkzaamheden van Jan Willem Bakker als
verkoper van boeswasmiddelen. Het is mogelijk dat hij vóór 1926 producten afnam van Gelria.
Over de wasserij Gelria is veel informa e terug te vinden. Het
bedrijf hield in 1991 op te bestaan. Helaas is er in de archieven
van de gemeente Ede of bij de vereniging Oud Ede verder geen
informa e meer bekend over het bedrijf of het merk Olscho.
Uit de scans van aankoopbonnen van “Was Wief”, die ik van
Peter Bakker mocht ontvangen, blijkt dat Jan Willem Bakker
hiermee rond 1940 – 1941 ac ef was. Dat is dus van veel later
datum als de foto, maar ook blijkt dat “Was Wief” een
grondstof was voor het produceren van andere producten,
waaronder schoencrème.
Al met al is uit dit onderzoek toch nog een hoop informa e
naar voren gekomen.
Gelria wasserij Ede
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Niet alleen over Jan Willem Bakker,
maar ook over het automerk Briggs &
Stra on en de netwerken in de jaren
’20! Ik wil met name Arènso en Peter
Bakker alsmede Rutger Booy van
autovereniging Conam bedanken voor
de verstrekte informa e.
Waarschijnlijk gaat dit ar kel ook
geplaatst worden in het
verenigingsblad van Conam.
Piet Valkenburg

Bronnen:
– Peter en Arènso Bakker
– Archief fam. P. Bakker
– Vereniging Conam (www.conam.info) (info + a eeldingen)
– www.vbh‐bedrijfshistorie.nl (geschiedenis van automobielhandel Pon)
– Gemeentearchief Ede (informa e over Gelria)
– Vereniging Oud Ede (informa e over Olscho)
– www.delpher.nl (krantenadverten es)
– www.Wikipedia.nl (a eelding Louwman Museum)
– www.silodrome.com (a eeldingen ﬁets met hulpmotor)
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DE MARKTSTRAAT TOEN EN NU
Een beeld van de Marktstraat, met toen nog Café Marktzicht en de slijterij en nu Eetcafé "De
Kromme Hoek". Daarnaast een blok van drie woningen, waar toen o.a. de familie Vonk (Eef)
woonde.
Nu staat daar het huis van de familie Van Beek.
Verder is er in de loop der jaren niet zo veel veranderd, behalve dan de inrich ng van de straat.

Henk van der Hoeﬀ
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