Evacuees in Scherpenzeel
Lange tijd is Scherpenzeel een rustig dorp, waar maar weinig aanloop is van buitenaf. Het
dorp ligt langs een belangrijke wegverbinding en vooral Hotel De Holevoet krijgt wel
regelmatig gasten. Scherpenzeel ligt zeker niet geïsoleerd, maar behoudt lange tijd zijn
eigen identiteit als rustige agrarische gemeente. Dat verandert in de aanloop van de oorlog.
In de mobilisatietijd van 1939-1940 herbergt Scherpenzeel een groot aantal Nederlandse
soldaten die de levensstijl en gebruiken van de grote stad met zich meenemen, vooral vanuit
Rotterdam.
Als de oorlog eenmaal losbarst wordt het dorp geëvacueerd. Nagenoeg alle inwoners komen
terecht in onder meer plaatsen als Winkel in Noord-Holland. Na enige tijd mogen de
inwoners weer terug en kunnen ze aan de slag met de wederopbouw van het dorp.
Wat maar weinig mensen zich realiseren is dat we vanaf 1942 met grote regelmaat te maken
krijgen met grote groepen evacuees uit andere delen van het land die voor langere tijd in ons
dorp zullen verblijven. Het is een redelijk onbekend en nog weinig onderzocht stukje
geschiedenis van ons dorp.
Evacuees uit Velsen
In het voormalige gemeentehuis is een glas-in-loodraam
geplaatst, dat is aangeboden door evacuees uit Velsen.
Over het raam en de schenkers is weinig bekend. In
2018 doet de Historische Kring Velsen op verzoek van
mevrouw Joan Patijn een oproep voor informatie.
Diverse mensen reageren en er verschijnt zelfs een (niet
complete) lijst van geëvacueerde Velsenaren die tussen 1942 en 1945 een plek in
Scherpenzeel vinden.
De Historische Kring Velsen achterhaalt een 15-tal families, ongeveer 50 personen, die
vanuit Velsen naar Scherpenzeel geëvacueerd zijn. Op de lijst met geëvacueerden staan
exact 42 personen vermeld. In het boek “Velisena – Oorlog en bevrijding Velsen” schrijft
Marianne Kwant een uitgebreid artikel over deze evacuees, gebruikt als bron voor dit artikel.
De parfumfabriek
Wat ook minder bekend is, is dat zelfs bedrijven soms mee verhuizen tijdens de evacuatie.
Zo verhuist de parfumfabriek uit IJmuiden in 1942 naar Scherpenzeel. Het bedrijf is tot die
tijd gevestigd in de Reederstraat, vlak naast de vuurtoren. Het hele gebied wordt door de
Duitsers echter aangewezen als sperrgebiet. De medewerkers van de parfumfabriek en hun
gezinnen verhuizen mee. De fabriek, ooit begonnen als tandpastafabriek in Den Haag,
produceert niet alleen parfum, maar ook het bekende merk Norit. Het bedrijf draait in 1942
nog op volle toeren als het moet evacueren naar Scherpenzeel. Daar worden de activiteiten
op verkleinde schaal voortgezet. We weten echter niet waar in Scherpenzeel dit bedrijf werd
gevestigd. Informatie is welkom!
Direct na de oorlog verhuist de parfumfabriek terug naar het oude pand in IJmuiden, waar in
1946 het 25-jarig bestaan wordt gevierd. Onze omgeving trok kennelijk wel want in 1956
wordt het bedrijf verplaatst naar Amersfoort wegens gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden in
IJmuiden.
Expeditie Jaspers
Ook het transportbedrijf “Expeditie Jaspers”, gevestigd in de Heidestraat in Velsen moet in
1942 op last van de Duitse bezetter verhuizen naar Scherpenzeel. Het bedrijf met de
vrachtwagens wordt ondergebracht in de garage van de gebroeders Schuur (melktransport)
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aan het Oosteinde. De familie
Jaspers, bestaande uit vader Jasper,
moeder Lena en 9 kinderen wonen in
bij de familie Hardeman, de boerderij
tegenover de gebroeders Schuur.

Foto: een vrachtauto van de fa.
Jaspers bij Schuur aan het Oosteinde
(de foto is uit 1950)

Foto: Jasper en Lena Jaspers tijdens hun 25-jarig
huwelijk in 1948

Geert Jaspers, de oudste zoon van het gezin, is
dan 18 jaar, de leeftijd waarop je gedwongen
tewerk gesteld kan worden in Duitsland. Als
Geert bij een bushalte staat wordt hij
aangesproken: “als je niet naar Duitsland wilt,
weet ik een boerderij waar je kunt onderduiken”.
Geert duikt vervolgens op de boerderij Overweg
aan de Holleweg C51 (nu Hopeseweg) van Gijs
van der Burgt. Geert maakt de overval van de
Duitsers op de boerderij mee maar hij kan zelf op
het nippertje ontsnappen. Er worden 7 personen
gearresteerd, waaronder Gijs van der Burgt en 4
evacuees. Zoals bekend overleeft Gijs van der
Burgt dit niet. Geert overleeft de oorlog wel. Later
trouwt hij met Adrie, de dochter van Gijs en
Jannetje van der Burgt en gaan ze in IJmuiden
wonen. Geert is in 2017 overleden. Expeditie
Jaspers is een familiebedrijf en bestaat nog
steeds.
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De familie Schilthuizen
Mevrouw Wiep Schutte-Schilthuizen vertrekt pas in augustus 1944 met haar moeder en
broer vanuit Velsen naar Scherpenzeel. Ze is dan 8 jaar. Haar oma is al in 1942 met 3
kinderen naar Scherpenzeel geëvacueerd. Wiep heeft zowel in IJmuiden als in Scherpenzeel
vaak in schuilkelders moeten zitten. Ze houdt er een fobie voor kleine ruimtes, zoals liften,
aan over. De vader van Wiep heeft bij de Koninklijke Marine tijdens de mobilisatie in 1940 bij
de Willemsbrug in Rotterdam gevochten. Hij wordt in de oorlog voor de Arbeitseinsatz naar
Stuttgart gestuurd. Moeder hangt altijd een oranje doekje van de Koninklijke Marine in het
raam als stil verzet. Wiep kan nog veel vertellen over haar tijd in Scherpenzeel: “We
verhuizen met een verhuiswagen vanuit IJmuiden naar Scherpenzeel en wonen eerst een
half jaar aan de Dorpsstraat 60, naast de schilderszaak van Renes. Daarna tegenover het
Gemeentehuis. Voor brood en melk gaan we langs de boeren. Een keer komt moeder terug
en wordt alles door de Duitsers afgepakt. Ook ik mag in die tijd een keer alleen naar de boer.
Daar mag ik kiezen tussen een halve liter melk of een hele liter zure melk. Ik neem de zure
melk want dat is natuurlijk meer. Moeder maakt er roggepap van”.

Foto: het gemeentehuis in de
jaren ‘40

“In april 1945, als ik met een nichtje op pad ben, wordt de plaatselijke molen door de
Duitsers opgeblazen. Ik duik in de greppel en mijn nichtje rent naar huis. Ook de kerktoren,
die als uitkijktoren had gediend, wordt door de Duitsers opgeblazen. Wij wonen er vlak naast,
alleen de school stond er nog tussen. Gelukkig blijft alles in huis heel, behalve één
raamhaakje.
Op een dag wordt er geroepen “we zijn bevrijd, nu is het vrede”. Er zijn overal feesten, een
vreugdevuur op het plein voor het gemeentehuis en overal komen er vlaggen tevoorschijn.
Voor moeder is het moeilijk. Ze weet dan nog niet of vader nog leeft. Maar na 3 weken komt
vader terug. Dat is geweldig mooi. We zijn zo snel mogelijk naar IJmuiden terug gegaan.
Onze meubelen worden op een vrachtwagen van de firma Jaspers geladen. Mijn oma en ik
zitten in de cabine met de chauffeur, mijn moeder en tante achterop en mijn oom op het
spatbord. Ons huis in de Sirenestraat is dan nog niet vrijgegeven daarom krijgen we een
woning toegewezen in de Napierstraat 9. Er had een NSB-er in gezeten. Het wasgoed stond
nog onder de tafel”.
Mevrouw Schutte komt in 2018 nog
terug in “Scherp” zoals zij het noemt.
Tijdens de maand van de
Geschiedenis, thema vluchtelingen,
wordt zij in de Breehoek geïnterviewd
door Martien Heijting.
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De familie Visser
De schoonvader van mevrouw Visser werkt op de administratie van de Alg. Handelscentrale
N.V. in Velsen als hij een oproep krijgt om te evacueren naar Scherpenzeel. Het gezin met
drie kinderen kan alleen wat pannen en beddengoed meenemen. Om onderdak te krijgen
hebben ze gewoon maar ergens aangebeld in Scherpenzeel. Op de eerste boerderij waar ze
verblijven is het niet zo prettig, maar daarna vinden ze een plek bij Berendse aan de
Dorpsstraat A239.

Foto: Wim (links) en Jaap
Visser bij de boerderij in
Scherpenzeel

Zodra ze weer naar IJmuiden kunnen vertrekken ze. Op 2 juli 1945 krijgen ze een huis
toegewezen aan de Julianakade nr. 38 in Velsen. Ook zij worden thuisgebracht door de firma
Jaspers. Zoon Jaap wilt echter liever terug naar Scherpenzeel en kruipt stiekem in de
vrachtwagen die terug zal rijden. Zijn vader ontdekt hem maar net op tijd.
Vader Visser blijft voor zijn werk nog wel pendelen tussen IJmuiden en Scherpenzeel. Alleen
in de weekenden is hij thuis.

Afbeelding: Vergunning van het
Evacuatiebureau voor de
terugkeer naar IJmuiden op 2 juli
1945

De familie Visser gaat bijna elk jaar terug naar Scherpenzeel om kennissen te bezoeken.
Jaap Visser is met zijn drie zoons niet lang voor zijn overlijden nog naar Scherpenzeel
geweest. Ze krijgen een rondleiding door het voormalige gemeentehuis.
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Rinus Spaans
Rinus Spaans woont met zijn ouders in de Willebrordstraat in Velsen. Het huis moet plaats
maken voor verdedigingswerken en Rinus helpt zelf nog het huis af te breken. Zo levert hem
dat tenminste nog wat materiaal op. Zijn vriendinnetje Nicia Struijs moet vanwege de
evacuatie naar Scherpenzeel en Rinus besluit met haar mee te gaan en in Scherpenzeel
onder te duiken om aan de Arbeitseinsatz te ontkomen. Zo blijft hij tenminste nog dichtbij
Nicia. Op 5 april 1944 trouwen ze in Woudenberg, waarna ze met valse papieren terug keren
naar IJmuiden. Ze zullen meer dan 65 jaar getrouwd blijven. Nicia mocht de leeftijd van 94
jaar bereiken, zij is nog maar kort geleden op 20 maart 2020 overleden.
De schenking van het raam
Door de dankbare evacuees uit Velsen is kort na de
oorlog, nog in 1945, het fraaie glas-in-loodraam
geschonken voor in het toen nog gloednieuwe
gemeentehuis. Het is onduidelijk waar de financiële
middelen voor het raam vandaan kwamen, maar
vermoedelijk ondermeer van de parfumfabriek en de
firma Jaspers. Bij de overhandiging zijn in ieder geval
mevrouw Schilthuizen en de familie Visser aanwezig.
Zoon Jaap Visser mag het raam onthullen. Uit de
schenking blijkt de dankbaarheid van de evacuees en de
geëvacueerde bedrijven voor de inzet en gastvrijheid
van de inwoners van Scherpenzeel.

Hendrik Rutgers uit Velsen, die met zijn familie van 23
november 1942 t/m 18 augustus 1945 in Scherpenzeel
verbleef schenky uit erkentelijkheid de gemeente een
foto-album met o.a. foto’s van de verwoeste kerktoren
en de bevrijding.
Foto kerk: Eén van de foto’s uit het foto-album van
Rutgers

Evacuees uit Den Haag en Scheveningen
In bezit van Oud Scherpenzeel is ook een lijst met geëvacueerden vanuit Den Haag. Hierop
staan 55 personen vermeld. Over deze evacuees is maar weinig bekend. In 1988
verschijnen er echter een aantal artikelen in het Nieuwblad Nu van Scheveningen, over dit
onderwerp. In 1942 wordt bekend dat de Duitsers een groot deel van Scheveningen willen
ontruimen, waarbij tevens een groot aantal woningen met de grond gelijk gemaakt gaan
worden. Op deze plek komt een sperrgebiet en verdedigingswerken voor de Atlantikwall.
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Foto: Duitse militairen bekijken op
de boulevard van Scheveningen de
plannen voor de Atlantikwall

Maar liefst 35.000 Scheveningers zullen hun huis moeten
verlaten. De bevolking en de kerken worden over de evacuatie
geïnformeerd. De meeste Scheveningers evacueren naar
steden en dorpen in het oosten van het land. Ouderling Willem
Verheij van de Scheveningse Gereformeerde Gemeente neemt
echter contact op met een kennis van hem: voorganger Bart
Roest van de Gereformeerde Gemeente in Scherpenzeel.
Roest nodigt zijn geloofsgenoten prompt uit om naar
Scherpenzeel te komen. Wat opvalt bij deze geëvacueerden is
dat het vooral weduwen met gezinnen zijn, of vrouwen met
gezinnen waarbij de mannen in het buitenland verblijven.
Foto: Bart Roest

Al in november 1942 komen een 30-tal Scheveningers, waaronder een aantal in
klederdracht, naar Scherpenzeel en in 1943 zullen er meer volgen. Willem Verheij, zelf een
weduwnaar met 3 dochters, vindt hier ook onderdak. Eén van zijn dochters, Alida, zal in
Scherpenzeel blijven wonen: zij trouwt met Jan Methorst.
Ook andere Scheveningers vestigen zich permanent in Scherpenzeel. Het echtpaar
Jenezon-Noorduin evacueert met dochter Klaartje naar Scherpenzeel. Klaartje vindt in boer
AartJan Dijkhof de ware en trouwt nog in de oorlog met hem (op 2 december 1943). De
ouders van Klaartje trekken bij het kersverse echtpaar in en blijven daar wonen.
Mooie Greetje
Dat de Scheveningse vissersdames de Scherpenzeelse boerenzonen wel kunnen bekoren
blijkt wel als journalist Piet Spaans van het Nieuwsblad Nu in 1988 onderzoek doet naar de
evacuatie. Hij komt in gesprek met één van de geëvacueerden, Greet Ros-Spaans, als zich
spontaan een zekere Ger Stotijn uit het Limburgse Elsloo zich meldt. Als zoon van de veearts in Scherpenzeel herinnert hij zich nog een beeldschoon Schevenings meisje, Greet
Spaans genaamd en door Stotijn “mooie Greetje” genoemd!
De visboer uit Scheveningen
Ook het echtpaar Cornelis en Cornelia Kleijn-Roeleveld evacueert naar Scherpenzeel. Zij
krijgen onderdak bij de familie Blanken-Ploeg aan het Oosteinde, waar een schuur achter de
woning voor hen als verblijf wordt ingericht. Kees Kleijn is negotiant (kleinwaren-handelaar),
maar ook visboer en was al bekend met Scherpenzeel. Met de bakfiets kwam hij al eerder
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vanaf Scheveningen naar ons dorp om de verse waar aan de man te brengen. Ook zoon
Kees stapte in deze handel en tijdens de oorlogsjaren fietst ook hij regelmatig heen en weer,
vooral om verse vis voor allerhande andere zaken te kunnen ruilen. En passant kan hij
natuurlijk ook zijn ouders in Scherpenzeel bezoeken. Bij de boerenfamilie Van de Peut wordt
steevast vis voor eieren geruild en er ontstaat een hechte vriendschap tussen de beide
families.
Evacuees uit Arnhem en omstreken
De Slag om Arnhem in september 1944 is jammerlijk mislukt en er komt een ware
vluchtelingenstroom op gang. Op zondag 1 oktober 1944 stromen honderden vluchtelingen
uit Arnhem, Renkum, Wageningen en Oosterbeek ons dorp binnen. Alle vluchtelingen krijgen
bij De Witte Holevoet een maaltijd, die ze kosteloos ontvangen. De Scherpenzelers zijn nog
niet vergeten wat het is om evacué te moeten zijn. De stroom vluchtelingen blijft echter
aanhouden, er wordt zelfs gesproken over duizenden. Een groot aantal blijft hangen en
Scherpenzeel neemt uiteindelijk 1200 evacuees op. Veel anderen moeten doorgezonden
worden, verder naar het Westen.
Gijs van der Lee
Onder deze geëvacueerden bevond zich Gijs van der Lee. Hij heeft zijn verhaal al eens
eerder verteld, maar het wordt (verkort) hier opgenomen:

Foto: Gijs van der Lee
in 2016

“Ik ben op 2 augustus 1935 in Renkum geboren als jongste in een gezin met drie kinderen.
Mijn ouders hadden een kruidenierszaak in de Kerkstraat. In september 1944 werden er
tijdens Operatie Market Garden meer dan tienduizend parachutisten gedropt. Als 9-jarig
jongetje was ik ooggetuige van de luchtlandingen. Iedereen heeft het altijd over de landingen
op de Ginkelse Heide, maar op de Renkumse Heide werden ook veel parachutisten gedropt.
Ik heb het met eigen ogen gezien. ’t Was maar een kilometer of twee drie van ons huis.
Operatie Market Garden pakte heel anders uit dan de bedoeling was. Maar daar hadden ook
de inwoners van Renkum toen nog geen weet van. We waren uitzinnig van vreugde, want
we waren bevrijd, dachten we. Met vlaggetjes en oranje petjes gingen we de straat op”.
Maar de geallieerde troepen zouden de Slag om Arnhem verliezen. “Wat me mijn leven lang
zal bijblijven is het moment dat er, enkele dagen nadat we dachten bevrijd te zijn, ineens
weer een Duitse tank bij ons de Kerkstraat in kwam rijden. De schrik sloeg ons om ‘t hart.
Nooit waren we bang geweest, maar nu waren we doodsbenauwd”, aldus een
geëmotioneerde Van der Lee.
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“Op zaterdag 30 september 1944 moesten we evacueren. Met mijn ouders en mijn zus zijn
we toen naar De Klomp gelopen. Met paard en wagen gingen we het laatste stuk naar
Scherpenzeel. We kregen onderdak bij Jos Gersen, een ongetrouwde neef van mij die
samen met zijn twee zusters op de Vlieterweg woonde. De eerste dag in Scherpenzeel
gingen we op zondagmorgen naar de grote kerk. Tijdens de dienst werden we uit de kerk
gehaald en hoorden we dat Jan Gersen, de broer van neef Jos, was gearresteerd in Putten
tijdens de razzia daar. Jan is naar Duitsland getransporteerd en in januari 1945 op 31-jarige
leeftijd in concentratiekamp Neuengamme om het leven gebracht.”
“Ik herinner me nog dat we met een fret konijnen ging vangen in de holen bij de loopgraven.
Tegenover het huis van familie Gersen was een weiland. Daar deden de Duitsers weleens
schietoefeningen. In het bos achter het weiland kapten we illegaal hout voor de kachel. Maar
toen de politie kwam, werd al het hout dat we in de schuur
achter het huis hadden opgeslagen in beslag genomen.
In het half jaar dat ik in Scherpenzeel heb gewoond, ben ik
ook nog een poosje naar school geweest bij meester
Verkerk. Mijn zus was bevriend met Hennie Inkenhaag,
dochter van de slager en ik speelde vaak met een jongen
wiens achternaam De Greef was. Zijn voornaam ben ik
vergeten.” Na de bevrijding keert het gezin Van der Lee
weer terug naar Renkum. Daar is het een ravage. Hoewel
het huis en de winkel nog in tact zijn, is de hele inboedel
en huisraad verdwenen. In de tuin is zelfs een loopgraaf.
Na terugkomst kunnen de inwoners nog enkele weken
gebruikmaken van de gaarkeuken.
Foto: meester Verkerk
Nog meer evacuees?
Mogelijk komen er ook evacuees uit andere plaatsen naar
Scherpenzeel. Bij Boer Hardeman aan het Oosteinde
wonen evacuees uit Zeeland. Als we de huwelijksakten
eens doorlopen komen we zowel in 1946 als in 1948 een
huwelijk tegen waarbij de bruidegom uit Zeeland blijkt te
komen. Veel informatie over de Zeeuwse evacuees is
echter niet bekend.

Foto: Wijn Westerhuis met een evacuee uit
Kolhorn (in de kop van Noord-Holland)

Geëvacueerden uit Scheveningen en
Arnhem (e.o.) kunnen vrij snel na de
bevrijding weer terug keren naar hun eigen
woonplek. Dat geldt niet voor iedereen.
Nog in 1950 wordt in de Nieuwe Holevoet
melding gedaan dat de laatste evacué uit
Scherpenzeel is vertrokken.
Piet Valkenburg
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Bronnen:
- “Velisena - Oorlog en bevrijding Velsen”; historische kring Velsen, artikel Marianne Kwant
- Historische Kring Velsen (foto’s)
- Archief vereniging Oud Scherpenzeel
- Nieuwsblad Nu (Scheveningen) (1988)
- De Nieuwe Holevoet (diverse artikelen in 1950)
- Ned. Instituut voor Oorlogshistorie (foto Scheveningen)
- Stichting Grebbelinie in het Vizier (artikel Gijs van der Lee).
- Wikipedia.nl
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