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De achterzijde van de voormalige ULO: als verenigingsruimte een utopie? 
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VAN DE REDACTIE 

Op naar het tweede lustrum 

Voor u ligt het eerste nummer van de tiende jaargang van ons blad; het 
38e nummer in de reeks. 
De negende jaargang bracht 136 pagina's vol verhalen, geschreven 
door een negental auteurs. Goed voor zo'n vtïftien artikelen. In hetzelf
de jaar kwamen twee themanummers uit: één over De Vendel en een 
architectuurnummer. Met name het themanummer over architectuur in 

Veenendaal was een avontuur voor de redactie. De voorbereiding van 
dit speciale nummer was zeer t1ïdrovend. Over het algemeen waren de 
reacties positief en kan de lezer van ons blad zo'n uitstapje kennelijk 
wel waarderen. 
Graag wil de redactie ieder die een btïdrage leverde aan ons blad, of 
anderszins mee werkte, harte!tïk bedanken. Ook na b1ïna tien jaar is het 
geen probleem om over voldoende kop1ï te beschikken. 
'Oud Veenendaal' is overigens bedoeld voor een ieder die geïnteres
seerd is in de geschiedenis van Veenendaal. Wtï vragen aan allen die 
iets te melden of te vertellen hebben contact op te nemen met de re
dactie. Het doet ons plezier dat er telkens weer anderen bereid zijn hun 
pennevruchten aan ons blad aan te bieden. 

Op 2 3 november aanstaande hopen we als vereniging ons tweede lus
trum te vieren. Eén zaak heeft de volle vijf jaren die achter ons liggen 
de aandacht van bestuur en ons blad gehad: huisvesting. 
Zoals uit kranteberichten b!tïkt, zal de oude ULO-school een andere 
bestemming krijgen dan waar w1ï zo op gehoopt hadden. Een plek voor 
ons documentatiecentrum in deze historische ruimte is dus van de 
baan. En opnieuw wordt gezegd dat voor ons aan een geschikte andere 
lokatie gedacht wordt. 

In dit nummer kunt u lezen dat Martin Brink ter gelegenheid van de 
ingebruikname van het notariskantoor, in het voorste gedeelte van het 
ULO-gebouw, een boekje heeft geschreven. 

Mr. R. Ottens van het notariskantoor, leidde mij onlangs nog in dit 
fraaie pand rond. Met eigen ogen zag ik hoe fraai hergebruik z1ïn kan. 
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Ntïhoff - htï sprak enkele jaren geleden voor onze vereniging naar 

aanleiding van mogelijk hergebruik van de oudste panden van de 

Scheepjeswolfabrieken - schreef onlangs een boek, waarin htï vijftig 

voorbeelden geeft van een geslaagd hergebruik van oude (industriële) 

gebouwen. 

Het is jammer dat onze vereniging, die al jaren - en soms met succes -

voor hergebruik van oude panden gepleit heeft, er kennelijk zelf niet 

van profiteert. 
ACvG 
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FORENS IN DE OORLOGSJAREN -11-
oagboektragmenten van mevrouw J.H.A. Beeke 
Het eerste deel verscheen in het decembernummer 1994. 

Luchtalarm 
28juli (1943). Om ongeveer 12 uur ga ik meestal mijn warme hap eten 
in het keukentje dat vlak bij de kantoorafdeling ligt, waar ik werk. 
Omdat ik 's morgens al heel vroeg met de trein naar Baarn ga, heb ik 
altijd goed trek en ben meestal de eerste van ons clubje overblijvers. Dit 
keer bleven ze wel een beetje lang weg, maar na een hele poos kwam 
er een van mijn collega's die me heel verwonderd aankeek en zei: "Ben 
je hier al?" 
"Ik ben niet weggeweest," zei ik. 
"Niet weggeweest? Ben je al die tijd hier gebleven?" Ik begreep zijn 
vraag niet. 
"Heb je dan niets gehoord?" 
"Iets gehoord? Nee, ik heb soep gegeten." 
"Alle mensen," zei hij, "heb je niet gehoord dat er geroepen werd dat er 
luchtalarm was en heb je niet gehoord dat er geschoten werd en dat er 
een kast van een bommenwerper rakelings over de bomen daverde?" 
Toen was het mijn beurt om helemaal beduusd te zijn. Ik had wel 
gestommel gehoord op de houten trap die naast de keuken ligt, maar 
dat gebeurde om 1 2 uur altijd, omdat het personeel dan voor de mid
dagpauze of naar huis, of een poosje naar buiten gaat. Maar het 
schieten en het gedaver van het vliegtuig was me totaal ontgaan. Ik 
moet wel erg in gedachten zijn geweest. Bij luchtalarm moest het 
personeel de fabrieks- en kantoorafdelingen zo snel mogelijk verlaten en 
zover mogelijk achter het gebouw in het veld gaan liggen. De mensen 
op straat hadden ook zoveel mogelijk dekking gezocht. iedereen dacht 
dat het op de fabriek was gemunt maar achteraf bleek dat er op 
achtervolgers geschoten was. 

1944 

februari. In bijna alle plaatsen zijn de telefoonverbindingen afgesneden. 
In Baarn en Veenendaal ook, maar 'Ritmeester' heeft nog één lijn, dat 
is een bof. 
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22 februari. Er waren lichtkogels boven Veenendaal en dus luchtalarm. 
Gevreesd werd dat het om de fabrieken ging maar de toestellen vlogen 
door en hebben Nijmegen zwaar gebombardeerd. Aangezien het stil en 
zeer helder weer was zagen we de dikke zwarte rookwolken van de 
branden in de binnenstad, ook het station was getroffen. Mijn trein naar 
Amersfoort viel dus uit en ik moest met de bus naar huis. 

24.februari. Weer luchtalarm. De vliegtuigen gingen door en bombar
deerden het vliegveld Deelen. Ik heb in mijn bureaula een tas met 
spullen voor het geval ik niet meer naar Baarn kan. 

We hadden op kantoor een aanbieding gekregen om ergens in Afrika 
een oase te kopen. Nu de oorlog zo lang duurt, komen veel buitenland
se studenten in geldnood te zitten en proberen ze bezittingen te verko
pen. De ons aangeboden oase, 'Cara' geheten, was voor f 250.000,
te koop. We fantaseren er duchtig op los en daar zal het wel bij blijven. 

In Baarn 

5 september. De hele nacht hebben de Duitsers gereden. Ik ben om 8 
uur naar de trein gegaan, die niet eens zoveel te laat was. Maar voor 
Amersfoort bleef hij eindeloos lang stilstaan. Veel buitenlandse treinen 
hielden de lijnen bezet. Ze waren afgeladen vol met duitse militairen en 
burgers. Naar Kesteren was geen locomotief beschikbaar, en dus ging 
ik noodgedwongen met de eerstvolgende trein weer terug naar Baarn. 

14 september. Geen enkele mogelijkheid om per trein Veenendaal te 
bereiken of pet telefoon of telegraaf contact te krijgen, dus dan maar 
proberen om er op de fiets te komen om aan de weet te komen hoe het 
daar staat en wat ik doen moet. Samen met een vriendin die er familie 
heeft om 6.30 op pad gegaan. Het schemerde nog maar 't werd helder 
weer en dat lokte ook de Tommies uit om te vliegen, zodat we niet 
door Amersfoort gingen maar een omweg kozen om risico van beschie
ting van de stad te vermijden. Om 1 0 uur in Veenendaal en naar het 
kantoor. De fabriek moet voor de Wehrmacht werken en dus lopen de 
mannen niet zo'n gevaar, daar ze zich niet behoeven te melden om voor 
de organisatie Todt te werken. Er is voor mij op kantoor niet veel te 
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doen en dus vond de directie het uitstekend dat ik in Baarn op het 
kantoor van het ziekenfonds ga helpen nu ze daar overbelast zijn door 
een toevloed van evacuées uit het gebombardeerde Arnhem. 

17 november. Een brief van 11 november ontvangen met het verzoek 
naar Veenendaal te komen omdat er een achterstand op het kantoor
werk was. Voor onderdak zou worden gezorgd. Door inkwartiering 
nogal eens van adres moeten veranderen. 

8 december. Weer terug in Baarn daar de achterstand weggewerkt is 
en ik dus beter in Baarn kan blijven. 

1945 

4 januari. Op de fiets naar Veenendaal en daar een nacht gebleven. Op 
de terugweg voortdurend jongens en mannen gewaarschuwd dat bij de 
brug in Woudenberg de Duitsers bezig waren mannen op te pikken. 

Een beeld uit de eerste dagen na de bevrijding: onderhandelingen op het gemeentehuis. 
Aanwezig zijn aan weerszijden van de Engelse Polar Bear-officier onder meer Ad van 
Schuppen (Ritmeester), waarnemend burgemeester Jan van Schuppen en LO-en BS-leider 
Jaap Spruyt (beeldcollectie M. Brink, Veenendaal). 
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30 maart 'Goede Vrijdag'. Een paar dagen geleden werd me verteld dat 
er geruchten gaan dat Veenendaal moet evacueren. Nu hoorde ik het 
laatste nieuws rechtstreeks bij vrienden, die van familie een brief 
ontvangen hadden. Er mag niemand het dorp binnenkomen. De mannen 
die voor de organisatie Todt werken, ongeveer 1 500, zijn op een 
gegeven moment niet verschenen. Alle mannen, naar ik meen me te 
herinneren, van tussen de 1 6 en 55 jaar moesten zich melden maar er 
verschenen er maar twintig die aan de verplichting voldeden. 't Scheen 
er heet aan toe gegaan te zijn want er zou ook geschoten zijn. Er zijn 
ook mensen opgepakt (naar men vermoedt in verband met de 'onder
grondse'). Het merendeel is weer vrijgelaten. 
Hoe kom ik achter de werkelijkheid? Er is niet de minste kans dat ik me 
persoonlijk ga overtuigen en ook brieven meegeven is uitgesloten. 

6 april. De spanning wordt hoe langer hoe groter en het voedseltekort 
wordt steeds erger. De geallieerden komen steeds dichterbij. 

25 april (geschreven 27 april). Engelse granaten, bestemd voor Duitse 
doelen die aan de rand van het dorp liggen, kwamen in het dorp 
terecht. Een voltreffer raakte het huis waar wij, in geval van gevaar, in 
de kelder zouden moeten schuilen. Er was evenwel niemand thuis en 
in de twee minuten dat ik weer bij ons huis naar binnen ging sprongen 
bij ons de ruiten en vielen de dakpannen precies voor de deur waar ik 
net doorheen was. Wij zijn ongedeerd gebleven maar een van de buren 
werd dodelijk getroffen , met nog enkele anderen in het dorp. 

Bevrijding 

5 mei. Vrij! Maar er staat nog geen vlag op de toren en de Duitsers zijn 
nog niet weg, ze zitten nog in de stellingen aan de Eem en kunnen nog 
een hoop ellende veroorzaken. 

10 mei. Ineens staat er iemand uit Veenendaal voor me, die daar met 
veel moeite vandaan was gegaan en me nu, op doortocht naar Amster
dam, bericht kwam brengen. Er zitten daar nog steeds SS-troepen die 
zich niet gewonnen willen geven. ( Ik kon ook al geen vergunning krijgen 
op het gemeentehuis, toen ik daar vanochtend om vroeg. De ambtenaar 
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vertelde me dat er daar in de omgeving van Veenendaal nog gevochten 
wordt.) Ik denk eigenlijk ook dat ik het hele eind niet zou kunnen 
fietsen. Ik ben zo moe en zo mager na deze vreselijke winter van al 
maar lopen en uren lang in de rij staan om op de bonnen iets te kunnen 
krijgen of onverrichterzake weer naar huis te gaan. 

Hulpdienst kort na de bevrijding op het terrein van Panter. Van links naar rechts Aalbers 

(chef op de Panter), Jansen (eveneens chef), lid Hulppolitie, lid Hulppolitie, marechaussee, 

lid Hulppolitie Gijp van der Scheur, lid Hulppolitie (beeldcollectie M. Brink, Veenendaal). 

7 juni. Ik ben wat opgeknapt en het is me gelukt om naar Veenendaal 
te fietsen. Ik kan weer aan de slag en ben er op uit geweest om een 
pension te zoeken en dat is me gelukt. De treinverbinding Baarn -
Veenendaal is verleden tijd. De spoorbrug bij Rhenen, die door de 
oorlogshandelingen vernield is, wordt niet hersteld en de bus-treinver
binding is te tijdrovend voor elke dag. Mijn pension ligt op 'Gelders' en 
ik heb 'Stichtse' bonnen zodat er voor de pensiongasten nog wat 
variatie is in het dagelijks menu . 

••• 
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VEENENDAALS' GEMEENTEVLAG 

Spreek honderd mensen op straat aan; daarvan zullen 99 van de 1 00 
geen antwoord weten op de vraag wat precies de betekenis is van de 
Veenendaalse gemeentevlag. Een vlag die vooral bij feestelijke gelegen
heden in het straatbeeld te zien is. Veel mensen weten zelfs niet eens 
dat Veenendaal sinds 1980 een eigen gemeentevlag heeft ! Het ontwerp 
werd door de gemeenteraad in haar raadsvergadering van 8 mei 1 980 
vastgesteld. Een uitleg. 
De aanleiding om een eigen vlag te laten maken, was de Olympische 
Spelen voor gehandicapten, die medio 1980 deels in Veenendaal werd 
gehouden. Voor de eerste maal kon Veenendaal daarmee haar eigen 
vlag aan de 'buitenwereld' tonen. 
Het ontwerp is gemaakt door de Stichting voor Banistiek en Heraldiek. 
Hier heeft men zich laten leiden door de geschiedenis van Veenendaal 
en de kleuren die reeds in het gemeentewapen voorkwamen. 
De vlag heeft vijf horizontale banen in de opeenvolgende kleuren (van 
boven naar beneden) zwart-geel-blauw-geel-zwart. de eerste en de 
vijfde baan zijn verbreed zwaluwstaartig gekanteeld. 
De kleuren geel en blauw zijn ontleend aan die van het gemeentewapen 
(gouden embleem - schip - op blauw), waaraan zwart functioneel is 
toegevoegd (het gouden schip is in de officiële wapentekening ook 
functioneel gedetailleerd). Het patroon vormt een symbolische 
weergave van de geografie en de geschiedenis van de gemeente. 
Midden over de vlag loopt een blauwe baan die de Bisschop Davidsgrift 
verbeeldt. Die doorsneed ooit het dorp van Benedeneind tot aan de 
Vendel. Deze baan (de Bisschop Davidsgrift dus) symboliseert tevens 
de welvaart. Mede door dit water kon immers het dorp tot bloei komen. 
De blauwe baan wordt omgeven door twee gele banen die de voorma
lige twee-eenheid van Stichtse en Gelders Veenendaal voorstelt. 
Het geheel wordt als het ware ingesloten door (zwarte) profielen van de 
vroegere turfstekersvelden, waar zich in vroegere tijden de bevolking 
vestigde en haar eerste bestaansmiddelen vond. 
Een groot aantal Veenendaal-vlaggen werd in 1980 gemaakt door 
het plaatselijke bedrijf Heratex dat onder andere vlaggedoek maakt. De 
gemeente kreeg toen maar liefst tweehonderd exemplaren aangeboden. 
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Vijf horizontale banen in (van boven naar beneden) de opeenvolgende kleuren zwart-geel
blauw-geel-zwart, waarvan de hoogten zich verhouden als 3 : 5 : 4 : 5 : 3, en waarvan de 
eerste en vijfde baan verbreed zwaluwstaartig gekanteeld zijn. 

Museum Het Kleine Veenloo 
Twee gemeentevlaggen hangen sinds de opening van museum Het 
Kleine Veenloo, begin februari 1 9 92 ,  aan de gevel van het pand. 
Museumbeheerder Hans Wielhouwer hangt de exemplaren vijfmaal per 
week 's morgens buiten om ze om even voor vier uur 's middags weer 
op te rollen. Vragen over de betekenis van de vlag krijgt hij hoogst 
zelden. Het museum is overigens de enige plek in Veenendaal waar de 
vlag permanent (tijdens openingsuren) te zien is. 
De vlag wordt verder gebruikt bij bijzondere gemeentelijke aangelegen
heden. Bijvoorbeeld bij de opening van een bepaald gebouw en bij 
bijzondere evenementen zoals de wielerklassieker 'Veenendaal-Veenen
daal' .  En tijdens de viering van Koninginnedag kan men natuurlijk op 
verschillende plaatsen in de gemeente de vlag tegenkomen. 
In bepaalde gevallen hangt hij samen naast de nationale driekleur en de 
provincievlag. 

Martin Brink 
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STAMREEKS van 
Sijbrand Cornelis van Wijngaarden, 1889 - 1970 

Van mevrouw E. G. van W1/ngaarden-Zalm uit Heemskerk ontving de redactie 
een stamreeks van de familie Van Wijngaarden. Zij is veel met de genealogie 
van haar familie bezig en noteerde enkele voor Veenendaal interessante 
gegevens. Met name interessant omdat hierin ook de naam van dominee 
Sijbrand Cornelis van Wijngaarden voorkomt. 

Dominee van Wijngaarden nam in 1926 een beroep aan in Veenendaal. Tot zijn 
emeritaat, op 1 mei 1955, woonde Van Wijngaarden in de pastorie 'bovenaan 
de Markt '. Na ztin emeritaat verhuisde hij. De pastorie werd toen gesloopt. 

Sijbrand Cornelis van W1ïngaarden, geboren te 
Zevenhuizen op woensdag 1 1  december, wo
nende te Wijngaarden, te Den Ham, te Mas
tenbroek, te Linschoten ,  te Veenendaal en te 
Leersum, predikant, overleden te Ede (woon
plaats Leersum) op maandag 9 februari 1 970, 
80 jaar oud, zoon van Willem van W1ïngaar

den (Il) en Anna Margaretha De Ge/der. 

Hij is getrouwd te Gouderak op vrijdag 1 3 juni 
1 9 1 9 ,  op 29-jarige leeftijd met H. E.J. Th. 

Beekenkamp (24 jaar oud ) ,  geboren te Goude
rak op maandag 1 0 september 1 894, overle
den te Veenendaal op dinsdag 20 januari 
1987 ,  92 jaar oud, dochter van Teunis Bee

k en kamp en Johanna Sybi//a van Hou wenin

gen. 

I l  

Willem van Wijngaarden, geboren te Stolwijk op maandag 6 november 
1 854, wonende te Stolwijk (Dorp) en te Zevenhuizen,  veearts, zoon 
van Sijbrand van W1ïngaarden (/Il) en Cornelia van Erk. 
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Os Van Wijngaarden woonde in het pand op de M arkt, de zogenaamde ' eerste pastorie'. Na 

zijn vertrek werd dit pand, tot verdriet van velen ,  gesloopt. Het moest voor een bredere 

doorgang zorgen dat door afbraak inderdaad gecreëerd werd. De foto's werden genomen op 

1 8  februari 1 95 6  op een blijkbaar winterse dag (beeldcollectie gemeente Veenendaal). 

Hij is getrouwd te Stolwijk op vrijdag 2 3  januari 1 8 8 0, te 's-Gravenhage 
op 1 5-jarige leeftijd met A nna Margaretha de Ge/der ( 3 3  jaar oud), 
geboren op dinsdag 1 december 1 846, overleden te Zevenhuizen op 
maandag 28 februari 1 9 1  0, 6 3  jaar oud, dochter van Willem A dr ianus 
de Ge/der en Faalke MooJÏ. 

1 1 1  
S1ïbrand van Wijngaarden, geboren te Berkenwoude op zondag 24 juli 
1 8 3 1, wonende te Stolwijk, koopman, kastelein, bouwman en veearts, 
overleden te Stolwijk op zondag 2 1  april 1 8 72, 40 jaar oud, zoon van 
Cornelis van Wijngaarden (IV) en Jann igje Akker. 
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Hij is getrouwd te Berkenwoude op zaterdag 1 9 maart 1853, op 21-
jarige leeftijd met Cornelia van Erk (19 jaar oud), geboren te Berken
woude op dinsdag 24 septem ber 1833, wonende te Stolwijk en 
Haastrecht, overleden na 1 904, minstens 71 jaar oud, dochter van 
Willem van Erk en Maria Swj"ker. 

IV 
Cornelis van Wijngaarden, geboren te Stolwijk op donderdag 13 maart 
1794, gedoopt aldaar op zondag 1 6 maart 1794, wonende aldaar en 
te Berkenwoude, bouwman, overleden te Stolwijk op dinsdag 14 
december 1875, 81 jaar oud, zoon van Sijbrand van Wijngaarden (V) 
en Annigje Hoogendoorn. 

Op deze foto is duidelijk de nauwe doorgang te zien. De muur markeerde zijn tuin 
(beeldcollectie gemeente Veenendaal ) .  
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Hij is getrouwd te Stolwijk op zaterdag 6 april 1 8 1  6 ,  op 22-jarige 
leeftijd met Jannigje Anker ( 1 7  jaar oud) ,  geboren te Haastrecht op 
zondag 26 augustus 1 7 98 ,  gedoopt aldaar op zondag 2 september 
1 846, 48 jaar oud, dochter van Cornelis Anker en Celia van Eck. 

V 
S1jbrand van Wijngaarden, gedoopt te Stolwijk op zondag 6 juli 1 7 5 5 ,  
wonende aldaar, bouwman, overleden te Stolwijk op donderdag 2 1  
oktober 1 8 4 1 ,  8 6  jaar oud, zoon van Johannes van Wijngaarden (VI) 
en Aagje Boer. 

Hij is getrouwd te Benschop op vrijdag 1 7  april 1 7 89,  op 3 3-jarige 
leeftijd met Annigje Hoogendoorn (25 jaar oud) , gedoopt te Zuid 
Polsbroek op zondag 27 november 1 7 63 ,  wonende te Stolwijk, 
overleden aldaar op zondag 25 juli 1 824, 60 jaar oud, dochter van 
Cornelis Hoogendoorn en Cornelia van Es. 

VI  

Johannes van Wijngaarden , geboren t e  Vlist, gedoopt te Polsbroek op 
zondag 24 juni 1 72 5 ,  wonende te Stolwijk, te Lange Ruige Weide, te 
Diemerbroek, en te Willige Langerak, bouwman, overleden te Willige 
Langerak in juni 1 808 ,  8 3  jaar oud, zoon van Gerrit van Wijngaarden 
(VII) en Jannetje van Dam. 

Hij is in ondertrouw gegaan te Stolwijk op vrijdag 29 oktober 1 7 5 1 ,  op 
26-jarige leeftijd ( 1 )  met Aagje Boer (24 jaar oud) ,  gedoopt te Stolwijk 
op zondag 1 6  maart 1 727 ,  begraven aldaar op maandag 1 5  november 
1 7 7 3 , 46 jaar oud, dochter van Wouter Claasz Boer en Margje S1jbrants 
van Dam. 

Hij is getrouwd te Stolwijk op dinsdag 1 8 november 1 7 7 7 ,  op 52-jarige 
leeftijd (2 ) met Neeltje de Wit, wonende te Lange Ruige Weide en te 
Stolwijk, begraven aldaar op woensdag 2 7  september 1 7 80. 

Hij is in ondertrouw gegaan te Wil l ige Langerak op donderdag 3 1  maart 
1 7 8 5  en getrouwd aldaar op 5 9-jarige leeftijd (3 )  met Mergje van Es 
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( 5 1  jaar oud), gedoopt te Willige Langerak op zondag 2 5  oktober 1 7 3 3, 
wonende te Diemerbroek en te Willige Langerak, overleden aldaar voor 
1 8 1  8, hoogstens 8 5  jaar oud, dochter van Krelis van Es en Annigje 
Verbree. 

VI I  

Gerrit van Wtïngaarden, gedoopt te Bergambacht op donderdag 31  mei 
1 6 85, wonende te Vlist en te Stolwijk, bouwman, begraven te Stolwijk 
op vrijdag 9 januari 1 7 5 6, 7 0  jaar oud, zoon van Jan Teunisz van 

Wijngaarden (VIII) . 

Ds. S. C. VAN WIJNGAARDtN . · 
, Woensd11g 27 Juni u.s. zal het 25 jaar ��
\ geleden zijn, dat Ds. S. C. ván WIJn• '.>i 
: gaarden zich aan de Ned. Herv. Ge- i·'" 
; meente te Veenendaal verbond als pre-- • •  
;, dikant. · · ·· 

� 

Ds. van Wijngaarden, die ,geboren Is 
1 in 1009 en thans 61 jaar oud Is, werd 

>:,j In de loop van deze 25 j aar een beken
à(l de !i-guur In de �meente Veenendaal. 

Nadat hij In hel jaar 1915 toegelaten •, 

� 

was tot de eval}gellebedlenlng In de �� 
, Ned. Herv. Krek, nam hij het beroep . 
.' aan naar de gemeente Wijngaarden, blJ 
� Sliedrecht. Hier deed hlJ .6 Februari . 
,•
�
· 1916  zijn Intrede. In 1918 vertrok hlJ 

l1' •naar Den Ham om deze .gemeente In 
K, 1920 alweer te verwisselen met Ma� , 
)f:J ten broek. Ook daar bleef Ds. v. Wijn-
;� gaarden niet lang. In 1923 lmmem peed ·, 
ij hij zijn intrede te Linschoten, vanwaar 11:• ,,; hij in 1926 naar Veenendaal overkwam. 
.;; Naar wij vernemen Hgt het. niet In 1· 
;\ de bedoelin,g van Ds. van Wüngaarden 
•� zijn jubileum officieel te vieren, wel 
f� zal hij Zondag l Juli a.!!ll l111 de Oude 
/, Kerk een gedachtenisrede uitspreken. · 
' �-�• :;,�-...,:r��-�.;;:;.•��:.-"?...,.%��•��r1:��-;"; ,-,. • • ;�" 

Krantebericht uit juni 1 95 1  

Hij is in ondertrouw gegaan te 
Stolwijk op vrijdag 29 december 
1 7 1  9 en getrouwd aldaar op zon
dag 14 januari 1 720 (nh), op 34-
jarige leeftijd met Jannetje van 

Dam ( 34 jaar oud), gedoopt te 
Stolwijk op zondag 25 november 
1 6 8 5, wonende te Vlist en te 
Stolwijk, overleden te Vlist voor 
1 7 3 7, hoogstens 52 jaar oud, 
dochter van Claas van Dam en 
Neeltje van Dam. 

VI I I  

Jan Teunisz van Wtïngaarden, 

geboren rond 1 640, wonende te 
Bergambacht, bouwman, begraven 
te Bergambacht op maandag 2 1  
april 1 7 04, ongeveer 64 jaar oud. 

E . G .  van Wijngaarden- Zalm, G raaf Willem Il-laan 1 0, 
1 9 6 1  JM Heemskerk, tel. 025 1  0 - 32 1 06 

1 6  



OUD VEENENDAAL 
EN HET GEMEENTELIJK MONUMENTENBELEID 
Tekst van de dia-lezing gehouden door D.J. Bouwhuis en P. W,71 op de jaarlijkse bijeenkomst 

van de Utrechtse historische verenigingen op 25 mei 1994 te Veenendaal, onder auspiciën van 

de Stichting Stichtse Geschiedenis. 

Ook Veenendaal ontkwam met name in de zeventiger en tachtiger j aren 
niet aan een nietsontziende nieuwbouwwoede. Twee nieuwe wijken 
(Dragonder en West) werden in 'groene gebieden' gerealiseerd, maar  
ook veel historische bebouwing moest er  aan geloven. ' Nieuw voor  
Oud' was het motto van onze gemeente. 
We bespreken eerst enkele voorbeelden van Veenendaalse beeldbepa
lende panden die helaas niet aan de slopershamer ontkomen zijn . Op 
deze en andere lokaties bevindt zich nu nieuwbouw. 
Als eerste voorbeeld een fabriek, zo typerend voor Veenendaal : het 
voormalige Scheepjeswolcomplex, gebouwd rond 1 860 en gesloopt in 
1989. Thans bevindt z ich op die plaats het nieuwe winkelcentrum de 
S cheepjeshof. 

Vervolgens een ander, m et fabrieken verbonden, aspect: Arbeiderswo

ningen (Zandstraat 36-52), gebouwd eind vorige eeuw en gesloopt in 
1989. Op die plek staat nu een gloednieuwe Muziekschool. 

Dan het voorm alige Station Veenendaal  aan de vroegere spoorlijn 
tussen Amersfoort en Kesteren. Gesloopt in 1 975 en vervangen door 
fantasieloze nieuwbouw. 
Als vierde noe men we het vroegere waaggebou w aan de Prins Bern
hardlaan (vroeger het ' Bovene ind' genoemd) in Gelders Veenendaal. In 
de zeventiger jaren gesloopt. Ook Stichts Veenendaal had een eigen 
Waag, gelegen aan de Markt. Dat gebouw was al eerder verdwenen. 
Tot slot nog een voorbeeld van iets karakteristieks: een langhuisboerde

nï (Valleistraat 1 80), gebouwd eind vorige eeuw, gesloopt in 1989. 

Aan behoud van ons cultureel erfgoed had men nog geen boodschap. 
J ammer,  maar realiteit. Dit was ' Oud Veenendaal' een doorn in het oog. 
Met name onze voormalige voorzitter  Kees van Grootheest heeft op de 

lees verder op pagina 20 
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Het 1s een warme dag ,  de 3 1  e ju l i  1 943.  Op d ie  datum gaat de jeugd van  de Van Pol lstraat 

( een verdwenen z1 Jstraat van de Achterkerkstraat ,  op de acht ergrond nog te z ien) een da gje 

u i t .  ' K ersen eten in  de Betuwe ' ,  vermeldt de achterzi jde van het origi neel . 

Gemotoriseerd verkeer is er nog maar  nau welij ks .  De brandstof is al gerantsoeneerd en voor 

plezierr itten helemaal  niet beschi kbaar .  Reden waarom de firma De Haas slechts een paard 

en wagen ter beschi kk i ng  kan  stel l e n .  D e  vreugde is er bij de ki nderen du idel i j k niet m inder 

om. 

Met twee karren gaan zij op weg naar R henen om met de pont over te steken naar de 

Betuwe. Verder hobbelend wordt de weg vervolgd naar een van de ve le kersenboomgaarden 

nab 1 J  K esteren.  

Vlak voor het vertrek wordt de laatste wagen op de foto vastgelegd . Naast de kar  staat een 
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bekende Van de Pol lstraat-bewoner:  Henk  Hardeman.  De foto is nu een regelrecht t i jdsdo

cument,  genomen midden in oorl ogstijd . 

Deze niet eerder gepubl iceerde p laat v ormt één van de bijna t weehond erd foto 's  d ie stra ks 

voorkomen i n  het fotoboek ' Vera nderd Veenendaal ' .  Op dit mom ent wordt daar  dru k aan  

gewerkt . De meeste foto ' s  u i t  de periode 1 940- 1 965 zijn niet eerder i n  druk  verschenen en  

van part icu l ieren afkomst ig .  

Mart in Brink  ste lt  het  a ls  l id  van  een lustrumcom missie samen ,  want het  i s  de bedoel ing dat 

dit boek een uitgave van de verenig ing wordt ter gelegenheid van  haar t ienjarig besta a n  in 

november dit jaar .  

Meer bi jzonderhed en hierover en de act iv i te i ten rond het t weede lustrum vo lgen later .  
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barricaden gestaan om bijvoorbeeld het Scheepjeswolcomplex (voor 
Veenendalers: 'de DS')  te behouden. Het mocht niet lukken, zelfs 
eengedeelte kon niet behouden blijven. Het was vechten tegen de 
bierkaai. 
Om tot een meer structurele aanpak te komen van het behoud van de 
plaatselijke monumenten heeft Oud Veenendaal in 1 987 (twee jaar na 
haar oprichting) het initiatief genomen om alle beeldbepalende panden 
in Veenendaal te inventariseren en te rubriceren. 
Een viertal leden van onze vereniging heeft in hun vrije tijd alle volgens 
hen te behouden gebouwen, maar ook andere zaken, genoteerd en 
hiervan foto's genomen. 
In deze inventarisatie werden bijvoorbeeld opgenomen:  
* de Joodse begraafplaats aan de Parallelweg, stam mend uit 1899, met 
dragershuisje 
* de gedenksteen van de voormalige, in 1 861 opgerichte en inmiddels 
gesloopte VSW-fabriek 
* het fort aan de Buursteeg, aangelegd en gebouwd in 1786 als 
voorwerk voor de Grebbelinie, ter verdediging van de Slaperdijk tegen 
aanval len over de Buursteeg (nu Klompersteeg) vanuit richting Ede. 
Vervolgens zijn deze, laten we ze maar 'Veense Monumenten' noemen, 
gerubriceerd en ingedeeld in twee categorieën: 
1 .  in ieder geval behouden en 
2. zo mogelijk behouden. 

Veenendaal heeft helaas maar twee 'echte' monumenten, d.w.z. die als 
rij ksmonumenten te boek staan, namelijk de Oude Kerk en de Nieu we 
Molen . 
De Oude of Salvatorkerk aan de Markt is ingewijd in 1 566 en daarna 
diverse malen uitgebreid. Het is een zogenaamde hallekerk (oorspronke
lijk een zaalkerk) in laat-gotische bouwstijl en is eigendom van de 
Nederlandse Hervormde Gemeente. 
De N ieuwe Molen bevindt zich aan de Mulderslaan. Het is een stelling
molen van het bovenkruiertype uit 1 911 . 

De door de Historische Vereniging Oud Veenendaal gedane inventarisa
tie is met een advies in juni 1 988 aangeboden aan de wethouder. Dit 
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maakte toch wel een en ander los, zowel in  de pol it iek a ls bij de 

burgers. 
Wel l icht ook mede door de inm idde ls ingezette decentral isatie van het 

monumentenbele id,  waardoor de gemeenten meer zeggenschap maar 

óók meer verantwoordel i jkheid kregen, verstrekte B & W nog datzelfde 

jaar opdracht aan een professioneel bureau, te weten Bureau Inventaris 

en Advies Monumenten ( B I A M )  te Utrecht om de inventarisatie van Oud 

Veenendaal over te doen.  

Nadat deze tweede inventarisatie gereed was gekomen,  werd Oud 

Veenendaal al d i rect betrokken bij een commissie d ie  tot taak had de 

geïnventariseerde monumenten in  te delen in  drie categorieën, 1 tot en 

met 3 ,  in  ' afnemende' waardering . Eén en ander d iende ter voorberei

ding van een voorstel door B & W aan de gemeenteraad . Bij de catego

rie-indel ing werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de cultuurhis

torische waarden van de objecten .  

Een voorbeeld van een 'categorie 1 -object' is  de voormalige pastorie 
van de Hervormde Gemeente, gebouwd in  1 8 6 1  (Markt 1 0) .  Na  vol led i 

ge restauratie is het inm iddels ingericht a ls museum Het Kleine 
Veenloo. 
Een 'categorie 2-object' dat een p laats kreeg op de l ijst is het ' pandje 

van Veldhuizen' (Achterkerkstraat 2 5127 ) .  Het voorhuis van deze voor
malige T-huisboerderij werd beg in  1 800 gebouwd. Tussen 1 902- 1 922 

is het  pand in gebrui k geweest a ls herberg . Het staat vrijwel op de 

hoogste p lek in  Veenendaal ,  maar beschi kt toch over een opkamer !  

In  ju l i  1 990 werd door de Raad van Veenendaal vrijwel  unaniem - met 

stemonthouding van het volta l l ige col lege -de gemeente l i jke monumen

tenl ijst vastgeste l d .  Daarop bevindt de zich een zestigtal panden 

(hoofdzake l ijk  categorie 1 ,  maar ook enkele uit categorie 2) .  Tege l ij k  
werd de gemeentel i jke monumentenverordening vastgesteld (met een 

subsid ie van f 97 . 000,- per jaar) en tevens de Monumentencommissie 
in het leven geroepen . 

Oud Veenendaal werd verzocht een kandidaat a lsmede een p laats

vervangend kandidaat voor de Monumentencommissie voor te dragen . 
Daaraan voldeden wij graag en sinds eind 1 990 functioneert deze 

co mmissie .  De leden van de commissie zijn voorgedragen door  de Bond 
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Heemschut, Oud Veenendaal, BIAM en PUWC. De wethouder Ruimtelij
ke Ordening fungeert als voorzitter, en verder is er de nodige ambtelijke 
ondersteuning. 

Om weer even met beide voeten op de grond te komen en Veenendaal 
in breder perspectief te plaatsen: 
a. Veenendaal kent twee landelijke monumenten; de provincie Utrecht 
3321 en landelijk zijn er meer dan 43.500. 
b. Veenendaal stelt jaarlijks een kleine ton subsidie beschikbaar; de 
provincie Utrecht ca. 2,5 miljoen, landelijk 130 miljoen. En dan praten 
we nog niet over het strategisch plan, waarin wordt voorgesteld dit 
bedrag te verhogen naar meer dan 225 miljoen !  
c. Veenendaal kent 60  plaatselijke monumenten; de  provincie Utrecht 
ca. 4500 en landelijk meer dan 23.000. En dan nog de consequenties 
van de M I P/M R P/M S P !  
Ons past dus alle bescheidenheid. 

Maar toch, naar de mening van de Historische Vereniging Oud Veenen
daal heeft er begin negentiger jaren een cultuuromslag met betrekking 
tot het monumentenbeleid in Veenendaal plaatsgevonden. Het is niet 
meer vanzelfsprekend dat 'oud' moet worden gesloopt ten behoeve van 
'nieuw'. Er wordt nu wel degelijk door het gemeentebestuur gekeken 
naar de mogelijkheden om oude panden te behouden .  Natuurlijk volgens 
ons nog niet in voldoende mate, maar dat neemt niet weg dat er na
drukkelijk aandacht voor is. 
Jammer genoeg is er maar weinig van onze industriële bebouwing over
gebleven. Zo zijn verdwenen: 
* de al eerder genoemde Scheepjeswo/ 
* de Leidsche Wol/Neveda aan de Spoorlaan, met haar in 1920 ge
bouwd fabriekscomplex in een expressionistische bouwstijl 
* de Panter sigarenfabriek aan de Kerkewijk, gebouwd in 1899 in 
opdracht van de textielfabrikant Roessingh 
* het Frisia-complex, waarvan alleen nog de directie-woning is gehand
haafd; gebouwd in 1 884, als machinale sajetfabriek 
* de Ritmeester, het kantoor en de fabriek over het spoor (Kerke wijk 
11 5) . Alleen kantoor nog aanwezig, gebouwd in 1 91 9. 
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Er resteert niet veel meer van wat ons herinnert aan de voormalige 
industrie in Veenendaal. Het enige complex is eigenlijk nog het Ritmees
ter kantoor met fabriek vóór het spoor ( Kerkewijk 6 5 ), gebouwd in 
1 9 12 naar ontwerp van de Veenendaalse architect 8. van Kreel. 

De gemeentelijke Monumentencommissie komt gemiddeld één keer per 
twee maanden bijeen om zich te buigen over verbouwings- en wijzi
gingsvoorstellen van gemeentelijke monumenten en het gemeentebe
stuur daarin te adviseren. Totaal gebeurde dit in de afgelopen zittings
periode 1 990/1 994 zo'n 2 5  maal. Daarnaast heeft de Monumenten
commissie ook andere adviezen uitgebracht, zoals over het gemeentelijk 
monumentenschildje, zodat ook derden direct kunnen zien dat het pand 
is geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst . Daarnaast over tekst
borden op de landelijke monumenten, over de uitbreiding van de monu
mentenlijst en over de totstandkoming van een publieksuitgave van de 
MIP-inventarisatie. Om maar enige voorbeelden te noemen. 
Niet altijd wordt het advies van de Monumentencommissie door B & W 
overgenomen. Een sprekend voorbeeld daarvan is het in Jugendstil 
gebouwde pand uit 1906  (Markt 7 ) ,  waarbij op de gevel, tegen het 
advies van de Monumentencommissie in, een overheersende reclame 
aan de gevel is aangebracht. 
Bovendien gaat ook de plaatselijke middenstand wel eens te voortva
rend te werk. Zo werden van een in neo-classisistische stijl gebouwde 
dubbele winkel annex woonhuis (Hoofdstraat 97199)  uit 1 902 niet 
alleen de kozijnen wit geschilderd, maar werd gelijk de hele gevel 
'meegenomen'. 

Ook op andere wijze probeert de Historische Vereniging Oud Veenen
daal meer aandacht te vragen voor de plaatselijke monumentenzorg. Zo 
heeft onze vereniging het voortouw genomen om te komen tot het 
oprichten van een plaatselijk comité Open Monumentendag. Dit initiatief 
is door de gemeente van harte ondersteund en inmiddels is het comité 
opgericht en al enkele malen bijeen geweest. Oud Veenendaal is in dit 
comité vertegenwoordigd. 

Alhoewel Oud Veenendaal niet als actiegroep bekend wil staan, is wel 
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duidelijk actie gevoerd voor het behoud van de voormalige UL O-school 

aan de Kerkewijk 5 3, gebouwd in 1 92 3. Het gebouw is behalve als 
school ook in gebruik geweest als bibliotheek en huisvesting voor 
soldaten in mobilisatietijd, terwijl het tijdens de bezetting gevorderd 
was door de Duitsers. Mede dank zij Oud Veenendaal eri ook 6000 
handtekeningen staat deze school er nog steeds en zal zij ook bewaard 
blijven . Momenteel doet het voorste gedeelte dienst als notariskantoor. 
Recentelijk heeft onze vereniging zich sterk gemaakt voor het behoud 
van het blok arbeiderswoningen aan de Nieuwe weg 1 1  0- 1 3 6, gebouwd 
eind vorige eeuw. Het is het enige categorie 1 - monument dat niet op 
de gemeentelijke monumentenlijst is geplaatst. Deze woningen staan 
op de nominatie om gesloopt te worden, maar mede dankzij de inspan
ningen van de Monumentencommissie is er nu enige hoop op behoud. 
Dat het voorkomen van afbraak niet altijd lukt blijkt ook uit de door de 
gemeenteraad genomen beslissing -zij het met aarzelingen- om het 
laatste spoorwachtershuisje ( Kerkewijk 99)  in Veenendaal te slopen. 
Het gebouwtje is in 1 905 verrezen in opdracht van de Hollandse 
IJzeren Spoorwegmaatschappij. 

Het meer betrekken van de burger bij monumenten in het algemeen en 
in Veenendaal in het bijzonder is een van de doelstellingen van Oud 
Veenendaal en met name van de werkgroep Monumenten. 
Deze werkgroep is momenteel bezig met het samenstellen van een 
wandel-fietsrou te langs de Veense monumenten. 

Ook op voorstel van de werkgroep is door Oud Veenendaal een 
monumenten-oorkonde in het leven geroepen, die vorig jaar voor de 
eerste maal is uitgereikt aan eigenaren van gemeentelijke monumenten 
die zich voor het behoud hiervoor in het bijzonder hebben ingespannen. 

Dat alle inspanningen van Oud Veenendaal op plaatselijk monu
mentengebied niet voor niets zijn geweest moge ook blijken uit het 
recentelijk voorstel van B & W aan de Raad om de molen de Vriend

schap (Nieuweweg 1 09 ), gebouwd in 1 8 72 als bovenkruiende stelling

molen aan te kopen en te restaureren voor meer dan een miljoen 
gulden. In 1 9 5 7  en later in 1 9 6 7  is de molen onttakeld. 
Ook de restauratie van de 'Prilhof'  is een pluim op de hoed van het 
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gemeentebestuur. Het betreft een blokje arbeiderswoningen aan de 
Parallelweg, gebouwd in 1910 in opdracht van een sociaal bewogen 
onderwijzer S. Goverts. De woningen hadden bedsteden, alhoewel dit 
sinds de woningwet van 1901 verboden was. Deze woningen zijn in 
1 992 volledig gerestaureerd en gerenoveerd. 
Inmiddels heeft het gemeentebestuur ook het plan opgevat de voormali
ge Marechaussee-kazerne ( Kerke wijk 116-1 22) te restaureren. Daarbij 
gaat het om een stalgebouw met enkele woonhuizen uit 1 904. In ver
band met onrust in Veenendaal begin deze eeuw is hier een detache
ment marechaussee gehuisvest geweest. 
De Veenendaalse Woningstichting heeft een maquette laten ontwerpen 
voor een aantal seniorenwoningen. 
We gaan dus wel degelijk de goede kant op met het Veense monumen
tenbeleid. 

Benedeneind ca. 1 940 (collectie Oud Veenendaal, geschenk van mevr. H .  Wiegman) 
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BOEKAANKONDIGING 

M. Brink, Heden en Historie voormalige Chr. ULO-school te Veenendaal ; 
uitgave in opdracht van notariskantoor mr. R.  Ottens. Realisatie en 
organisatie H. Henzen Reclame. 

In een paar hoofdstukken komt de geschiedenis van de oprichting, de 
bouw, het wezen, het gebruik (o.a. tijdens de mobilisatie 1 9 3 9- 1 940 
en bezetting 1 940- 1 945, de naamgeving en het einde van de school 
aan de orde. In het boekje is niet alleen de schrijver aan het woord. Ook 
het schoolhoofd die vanaf 1 93 8  gedurende 3 9  jaren de scepter over de 
school zwaaide en een leerling uit de periode 1 938-1  94 1 leveren een 
bijdrage aan. Ook wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van de 
omgeving van het schoolgebouw. 
Het boekje is uitgegeven ter gelegenheid van de officiële opening van 
het in het gebouw gevestigde notariskantoor mr. R. Ottens. 

Op 29 april 1 944 poseerde het voetbalteam van de Chr. ULO samen met gymnastiekleraar 
Eet van Asselt (coli . Van Asselt, Veenendaal) . 
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Deze opening vond plaats op 1 6  december 1 994. Met deze nieuwe be
stemming ontsnapte het gebouw op waardige wijze aan de slopers
hamer. 
Belangstellenden die in het bezit van het boekje wensen te komen 
kunnen zich wenden tot notariskantoor mr. R. Ottens, Kerkewijk 5 3 ,  
Postbus 1 099,  3900 88 te Veenendaal, tel. (08385 )  52828. 

De voorbereidingsklas voor de HBS, onder leiding van dr J . G .  Thoomes (zittend op de stoel) . 
Op deze foto uit 1 947 staat geheel links Hermine van Schuppen, daarboven van links naar 
rechts Marina van Schuppen, Rita Mondria, Dolf Engel, Gert van de Bovenkamp, Ries van 
Appeldoorn, Marius Bakker (zoon van ds J .  Bakker) en Mart Bax (zoon directeur HBS) . 
Middelste rij Gerda de Ruiter, meester Piet Boogaart, onbekende jongeman, Joke Brouwer, 
Jannie de Ruiter, Jannet van Schuppen, Dinie de Geit en Jeske Meijnhardt. 
De rij knielende kinderen van links naar rechts: onbekend meisje, Jannemiek van Schuppen, 
onbekende jongeman, Hettie van Schuppen, onbekend meisje. 
Vooraan van links naar rechts Rob van Koot en (bakker), Bernhard van Kreel, Piet Verst eeg 
en Piet Verst eeg (schoenhandelaar) . 
(beeldcollectie L. Konings-van Kreel, Veenendaal) 
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JAARSTUKKEN 1994/1995 

1 . Jaarverslag over 1 994 

BfÏeenkomsten 
Op 1 6  maart vond de eerste bijeenkomst van 1 994 plaats . Zoals gebruikelijk 

was dit tevens de jaarvergadering .  Het jaarverslag van de secretaris gaf geen 
van de aanwezigen aanleiding tot op- of aanmerkingen. De kascontrole
commissie, bestaande uit de heren Slok en Van den Brink, had de financiën 
gecontroleerd en in  orde bevonden; ook het jaaroverzicht van de penningmees
ter werd zonder d iscussie aanvaard. Daarna volgden de bestuursverkiezingen .  
Aftredend en n iet-herkiesbaar was de voorzitter, de heer A .C .  van Grootheest; 
in zijn plaats werd gekozen de heer G. Verhoef. Aftredend en wel herkiesbaar 
was mevrouw H . H .  Wil l-van Barneveld . Verder werd het bestuur uitgebreid 
met twee personen:  mevrouw J .T. Valkenburg-van Bruxvoort en de heer 
L . G .W. Smolders . Alle kand idaten werden op voorstel van de voorzitter bij 
acclamatie verkozen .  
N a  dit hu ishoudelijke deel werd d e  b ijeenkomst vervolgd met een lezing van 
de heer J . H . van Tongeren over Gilbert van Schoonbeke. 
Op 1 6  juni vond de volgende bijeenkomst plaats . De heren W. van Amerongen 
en C. Brinkhuis verzorgden toen een dia-lezing over Op kerkepad in Veenen
daal. De derde b ijeenkomst was belegd op 2 8  september.  De heer R .A .  van 
Genderen vertelde aan de hand van dia's het een en ander over 75 jaar sociale 
woningbouw in Veenendaal; dit mede naar aanleiding van het 75-jarig bestaan 
van woningbouwvereniging Patrimon ium.  De lezingen-cyclus werd besloten 
met een presentatie van de heer H. Tromp op 1 5 december over Utrechtse 
kastelen en buitenplaatsen . 
Het aantal aanwezigen op de veren ig ingsavonden varieerde van zo'n 60 tot 
1 20 personen . Al le bijeenkomsten konden weer gehouden worden in ' De 
Meent ' ,  die daarvoor belangeloos ru imte beschikbaar stelde. Het bestuur  
spreekt in  dit verslag ook d it  jaar haar dank daarvoor uit. 
Bestuursl id M .  Brink zorgde vrijwel elke bijeenkomst weer voor een min i
expositie van ' iets Veens' . 

Uitgaven 
I n  het kader van de bestuurswissel ing en -u itbreiding en de daarmee gepaard 
gaande herschikking van taken, besloot het bestuur  tot het instel len van een 
redactiecommissie voor Oud Veenendaal. Leden van de redactie :  A . C . van 
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Grootheest, R. Bisschop M .  Brink en mw J .  Regtop .  
Van de  vier nummers van  het verenigingsorgaan Oud  Veenendaal waren e r  
deze jaargang twee themanummers . Het maartnummer was gewijd aan  de 
geschiedenis van ' De Vendel ' . Het nummer van september was een beschrij
ving van betrekkelijk jonge gebouwen in Veenendaal ,  met een bepaalde 
architectonische u itstra l ing .  Deze u itgave kwam tot stand in  samenwerking 
met een aantal arch itecten .  De werkgroep Genealogie presenteerde het tweede 
deel van de leggers van de graven in de Oude Kerk . Het gebruikelijke 
nieuwjaarspresentje bestond dit jaar uit vier een kalendertje met daarop oude 
afbeeldingen van Veenendaa l .  

Overige activiteiten 
Veel contacten zijn er ook dit jaar weer geweest met de gemeente . Vooral de 
noodzaak van een documentatiecentrum voor de verenig ing doet zich keer op 
keer voelen.  Bij herhal ing heeft het bestuur  dit punt onder de aandacht 
gebracht van het plaatsel ijk college . We hopen dat h iervoor in  1 99 5  een goede 
oplossing gevonden kan worden.  
De heer D.J . Bouwhuis vertegenwoord igde de h istorische verenig ing ook d it  
jaar in  de Monumentencommissie .  Ook de diverse werkgroepen bleven in  meer 
of wat mindere mate actief. 
Na bemiddeling van de historische verenig ing verzorgt de heer H. Henzen met 
ingang van oktober/november 1 994 weke l ijks op de kabelkrant een historische 
bijdrage . 

Medewerkers 
Ook in 1 994 kon de historische veren ig ing rekenen op steun en hulp van 
verschi l lende vrijwi l l igers, die veelal belangeloos werk voor de vereniging 
verrichtten .  Graag maken we als bestuu r  van de gelegenheid gebruik om op 
deze plaats hiervoor onze dank uit te spreken .  I n  het bijzonder wi l len we de 
heer P .  Wil l  noemen, die veel admin istratief werk verricht. Daarnaast natuur l ijk 
mevrouw Regtop, d ie elk kwartaal weer zorgt dat het blad vorm krijgt, en de 
heren Van Hardeveld van Drukkerij Davelaar, d ie er voor zorgen dat het 
gedrukt wordt. U iteraard wi l len we ook de leden van de verschi l lende 
werkgroepen bedanken , die eveneens belangeloos tijd en energie steken in 
verenigingsactiviteiten .  
Tot slot een woord van  dank  aan  de directie van  het lchthus-College, waar  n iet 
a l leen meer dan één werkgroep haar vergaderingen kon houden, maar ook het 
bestuur van Oud Veenendaal .  
Per 3 1  december 1 994 telde de verenig ing 5 5 5  leden .  
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2. Financieel overzicht 1 994 

30 

J I J STORISC! !E  n:HN!CING UUIJ V E E N l-: N D A A I .  

llt:K.f.N ING 1 9 9 4  

1 C o n 1  r i bu t  ics � ,t011a L i cs: f 1 1, . R n ,oo 
extra 199) J l ' i , -
CQnLribut i c  JIJ91, " Jl, .822,-
don.1tics " J'.i,-

2. JlijdraRen v;in sponsors: 

·1. Unt vnngcri rcnlcn: 

4. 011brcnRSl verkoop boeken enz . :  

::�: ::���:� : : :: :: : :  � !. ;�� : �
() 

" ' t Vccn, " " 4U , -
O,erigc 55,-
l d .  nog Le ontvangen " 50 

!livcrse inkomsu�11: 
Bijt!rnRcn i n  bcstuurs-
b, sten f 'Y:J{l , -

Jo( _  Verkoup 11 1.<:se n,,mm"rs b l :ul : 

·1.2•,0,00 

210,44 

l . 2 :.'lJ . 1 0  

300,00 

" l . 12fi , 5ll 

U ITGAV E N :  
1 1 .  Inni ngskosten contrihutîes: 

IJ. Bcurn ldP bankkosten: 

Il, . Kosten boeken enz . :  
"Ei genaren . .  " d l .  1 
"Ei gcnarcn . .  " d l .  2 
"Luidgelden . "  

(nog i n  bewerking) 

l 5 .  Di verse uitgaven: 
documentatiemoteri;,;11 
werkgroepen 
aanv. depot P'lT-post 
restitutie portokosten 

\(l. Administratiekosten: 
Portokosten 
Id. nog te betalen 
Kantoorbehoeften 
Id . nog te betalen 
Kopieën 

17. Kopij en opmaakkosteri blad : 

f:: �::
d

�e b:!�:�:n [ 

18. Drukkosten blad;  

4ll,
]H5.-
32. 1 0  

4',0 .4) 
r,J. t,O 
50,-

5 . -

l 'i'i , hU 
1 1 7 , 

M , 70 
70., .-

/:lb4 ,t..5 
79 • .50 

lrl . reerls betaald J 1 0992, l r, 
Id . nog te betalun " 68, 9', 

fi,00 

l,t,. /iü 

2'i7. IO 

'ih8.8'i 

4 1 } , '\ll 

94 ! . 9'> 

l l . l lh l , ! 1 1  

JIJ. Vcn:endkosten bi"'!: l . ]()1,, 1r, 

20. Kosten van le7.ingen: f,9 7 , <J{) 

JJ . Bestuurskost.en: HRll,011 

32. Abonnementen & l idmaa1schap11en: 2f'ló ,fl() 

TOTAAi. I N WMSTEN 
SAl.00 C •oordcl if:) 

Algehele t.otalcn 

f l l  . J 88,U4 

( 21 . 188,()/, 

Bond Heemschut J 95 . -
Kamer v .  Kooplmmlcl " fil ,-
Nat.Cont . Mon. Beschcrm. ',O , -

T(r!'AAL UITGAV�:N 

HISTOR I S C H E  VEREN I G I N G  OUD V E E N E N D A A L  

BALANS P E R  3 1  DECEMBER 1994 

� : 

Saldi : Kas 
Bank 
Giro Postbank 

Depot bij PTT-post 

243,00 
1 0 . 44 9 , 24 

8 . 364 , 74 

P a s s i v a 

Eigen vermogen 1 jan . 1994 
Correctie wegens aanvul
ling depot bij PTT-post 

Positief resultaat 1994 

f l t , . I R o , nr; 
" ,, .QÇfLOCI 

" 2 1 .  IBR, Oli 

6 .  748,44 

50,00 + 

4 . 998,09 + 

Nog te ontvangen contributie 

Overige bezittingen 

100 , 00 

PM*) 

PM!) 

50 , 00 

Eigen vermogen 31 dec. 1 gq4 f 11 . 796, 53 

Nog te ontvangen betaling 

Totaal activa f 19. 206,98 

Vooruit ontvangen 
contributie 1995 

Nog te betalen kosten 

" 7 .075,00 

335,45 

f 19. 206,98 

*) Van een viertal nalatigen om de contributie te betalen wordt geen betaling 
meer verwacht. Zij zullen vóór het verschijnen van het maart-nummer 1995 als 
lid worden afgeschreven, indien zij alsdan hun contributie 1994 nog niet 
hebben voldaan. 

!) STAAT VAN OVERIGE BEZITTINGEN: 
1 computer met printer (afgeschreven ) .  
1 IBM-Composer (afgeschreven) . 
14 e x .  Boek "De Veenkolonie Veenendaa l " .  
!04 ex. Boek "Het v e e n ,  de veenraden en het Veenraadschap". 
33 e x .  Boekje "De Oude of Salvatorkerk". 
14 ex . Boekje "Eigenaren van graven in de kerk te Veenendaal" , deeJ 1 .  
2 ex. Idem, deel 2 .  



Enkele aantekeningen bij de jaarstukken 1994: 
Rekening: 
1 .  en 1 1 .  Contributies : 
Een ten opzichte van 1 993 groter aantal leden (ru im 1 4  % )  overschreed het 
minimumbedrag van de contributie .  Dat verheugt het bestuur  bu itengewoon .  
Het gemiddelde contributiebedrag per  betalend l i d  bedroeg f 27 ,06 ( in  1 993 :  
f 26, 55 ) .  

4 .  en  1 4 . Opbrengst verkoop/kosten boeken : 
Het ogenschijnlijke resultaat van de verkoop van boeken ten bedrage van ruim 
f 970,- moet nog worden verminderd met een bedrag aan portokosten;  de 
pm�t portokosten onder 1 6 . ten bedrage van f 1 55 , 60 is voornamel ijk  veroor
zaakt door de verzend ing van boeken . 

8. en 1 8 . Verkoop losse nummers/drukkosten blad:  
250 extra exemplaren van het maartnummer (De Vendel )  leverden een bedrag 
op van f 500, - .  Regelmatig worden niet geringe aantallen losse nummers 
verkocht, n iet het m inst als gevolg van het feit dat losse exemplaren ter 
verkoop l iggen in het h istorisch museum en in  een aantal boekwinkels . 

Balans: 
De voorraad boekwerken wordt n iet als activa in de balans opgenomen, omdat 
n iet vaststaat dat de boeken tegen de vastgestelde prijs kunnen worden 
verkocht, terwijl het bovendien aan het bestuur  moet vrijstaan exemplaren als 
geschenk weg te geven .  Voor wat betreft het laatste valt te denken aan 
premies voor het werven van één of meer n ieuwe leden .  

3 .  Concept huishoudelijk reglement 

Lidmaatschap 

Artikel 1. Zo spoedig mogelijk na aanmelding als lid zendt de admini
strateur de betrokkene een bevestiging daarvan. Hij doet het nieuwe lid 
tevens alle verdere relevante informatie betreffende vereniging 
toekomen. 

Artikel 2. De leden ontvangen het kwartaalblad van de vereniging 
gratis. 
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Artikel 3. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschie
den bij de administrateur van de vereniging. Opzegging wordt altijd van 
kracht per 31 december van het lopende jaar. 
Uiterlijk één maand voor dat tijdstip dient de beëindiging van het 
lidmaatschap bij de administrateur kenbaar gemaakt te zijn. 
Deze regel is niet van toepassing in geval van overlijden. 

Bestuur 
Artikel 4. Met inachtneming van het statutair bepaalde stelt het bestuur 
jaarlijks voordat de algemene ledenvergadering plaats heeft het 
geactualiseerde rooster van aftreden vast. 

Artikel 5. Met inachtneming van het statutair bepaalde dat de voorzitter 
van de vereniging door de algemene ledenvergadering in functie wordt 
gekozen, worden de taken binnen het bestuur in onderling overleg 
geregeld. 

Artikel 6. Het rooster van aftreden wordt jaarlijks door het bestuur 
vastgesteld in haar vergadering voorafgaande aan de algemene 
ledenvergadering. U itgangspunt daarbij is, mutatis mutandis, het rooster 
zoals dat is vastgesteld tijdens de bestuursvergadering dd 1 0 mei 1 994 
en aanvaard door de algemene ledenvergadering dd 23 maart 1995. 

Artikel 7. Tenminste één bestuurslid is belast met de coördinatie van en 
de contacten met de werkgroepen c.q. commissies. 

Artikel 8 .  Bestuurswerkzaamheden worden verricht zonder dat daarvoor 
een vergoeding verstrekt wordt. Indien noodzakelijk treft het bestuur 
een regeling inzake de vergoeding van onkosten. 

Artikel 9. Het bestuur vergadert zo vaak als zij dit nodig oordeelt, doch 
tenminste één keer per kwartaal. 

Vergaderingen 
Artikel 1 0. Vergaderingen worden onderscheiden in een algemene 
ledenvergadering en in bijeenkomsten. De eerste vindt één keer per jaar 

32 



plaats, ter voldoening van het bepaalde terzake in de statuten. 
Op bijeenkomsten worden voor de vereniging relevante onderwerpen 
behandeld. 

Artikel 11. Het bestuur bepaalt plaats, tijdstip en onderwerp van de 
bijeenkomsten. De spreker wordt door haar uitgenodigd. 

Artikel 12. Voorafgaande aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering 
publiceert het bestuur in Oud Veenendaal het financiële overzicht over 

het afgelopen jaar alsmede een begroting voor het dan inmiddels 
lopende jaar . 

Artikel 13 . Publiciteit betreffende de vereniging in het algemeen en 
betreffende de vergaderingen in het bi jzonder is de verantwoordelijkheid 
van het bestuur. 

Slotbepaling 

Artikel 14. Wijz igingen in het huishoudelijk reglement worden vastge
steld door de algemene ledenvergadering. 

Vastgesteld door de algemene ledenvergadering dd 23 maart 1995. 
De voorzitter, De secretaris, 
G. Verhoef R .  Bisschop 

4. Rooster van aftreden 

Statutair is bepaald: 
* de voorzitter wordt voor 4 jaar in functie gekozen door de ledenverga
dering 
* overige functies worden in overleg door bestuursleden verdeeld 
* jaarlijks treden maximaal 3 bestuursleden af 
* z ittingsduur is 4 jaar 

Tot nu toe was er om de twee jaar bestuursverkiezing: de ene keer 
waren 3 bestuursleden aftredend, en twee jaar later 2 leden (onder wie 
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ook de voorzitter) . Als gevolg van de bestuursuitbreiding kan dit ritme 
niet langer gevolgd worden, omdat er dan op een bepaald moment 4 
tegelijk zouden moeten aftreden. 
Jaarlijks zal nu tijdens de huishoudelijke vergadering in maart bestuurs
verkiezing gehouden moeten worden. 

Het bestuur stelt voor dit als volgt te doen: 
1995 
1 996 Bisschop en Brink 
1997 Bouwhuis en mw Will 
1998 Verhoef 
1999 Smolders en mw Valkenburg 

Uiteraard is het ook mogelijk dit rooster al in 1 995 te laten ingaan, maar 
met het oog op de voorbereidingen voor het tweede lustrum, te vieren 
aan het eind van dit jaar, lijkt het bestuur dat minder gewenst. Van 
enkele bestuursleden wordt daardoor de termijn van vier jaar overschre
den. Om die reden vragen wij u tijdens de eerstvolgende huishoudelijke 
vergadering (23 maart 1995) met dit rooster in te stemmen en de 
eenmalige termijnoverschrijdingen te akkorderen . 

••• 
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MEDEDELINGEN 

* De 38e bijeenkomst van de Historische Vereniging zal gehouden 
worden op donderdag 23 maart .  

Na het huishoudelijke gedeelte zal drs A. J. van Dijk spreken over 
Joods Veenendaal. De heer Van Dijk is leraar Nederlands aan het 
Christelijk Lyceum Veenendaal en deed onderzoek naar dit thema, 
waarbij weer nieuwe gegevens naar boven kwamen. 

dus : donderdag 23 maart 

om 1 9.45 uur 

in 'De Meent' , Grote Beer 1 0  

drs A.J .  van Dijk over Joods Veenendaal 

iedereen is welkom, de toegang is vrij 

* De komende bijeenkomst is tevens de jaarvergadering van de vereni
ging. De jaarstukken vindt u in dit nummer, waarbij ook een concept 
huishoudelijk reglement en een voorstel inzake het rooster van aftreden 
van bestuursleden. 
Zoals u ziet, stellen wij voor dit jaar geen bestuursleden te laten 
aftreden. Informatie over deze stukken kunt u krijgen bij het bestuur. 

* De geplande data voor de andere bijeenkomsten dit jaar zijn: 
23 juni - over regionale klederdracht 
1 2 september - over 200 jaar Veenendaal 
23 november - Tweede lustrum ! 

* Vooraankondiging: De werkgroep '2e Lustrum ' van de Historische 
Vereniging Oud Veenendaal organiseert in verband met het tienjarig 
bestaan van de vereniging een fotowedstrijd met als thema 'Veenendaal 
nu' .  U leest hier in het volgende nummer van 'Oud Veenendaal' meer 
over. 

* In het vorige lustrumjaar is dank zij een ledenwerfactie het aantal 
leden van de vereniging flink gestegen. Dit moet dit jaar ook mogelijk 
zijn. Voor slechts f 25,- per jaar krijgt u vier nummers van ons blad 
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thuisgestuurd, steunt u de vereniging en maakt u haar stem sterker. 
Vooral dat laatste is hard nodig! 
Kortom: kijkt u eens om u heen of niet iemand of meerderen uit uw 
omgeving lid willen worden of geeft u een lidmaatschap cadeau. Voor 
u en voor het nieuwe lid heeft de administrateur, de heer P. Will, een 
leuk cadeau klaarliggen - zie bijlage. 

* Opnieuw kreeg de vereniging enkele historisch interessante kranten 
en andere documenten. 
Als u oude brochures, jubileumboekjes en andere interessante zaken 
tegenkomt, denkt u dan eens aan onze vereniging ! 
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Oud Veenendaal 

Juni 1995 



* 1oe_jaar!-[an!-[, nummer 2 
·versclujnL 4 maal per _jaar 

Redactie 

Dr R. Bisschop 
M. Brink 
Drs A.C. van Groocheesl, eindredacceur 
]M.M. Regcop 

Redaccie-adres: Sloep 1, 3904 SZ Veenendaal 

Bestuur 

G. Verhoe.f r.a., voorziuer 
Dr R .  Bisschop, secrecaris 
Mevr. H.H. Will-van Barneveld, pennin!-[meesler 
D.J Bouwliuis 
M. Brink 
L. G. W Smolders 
Mevr. T Valkenburg-van Bruxsvoorl 

Secrecariaal: Prinsesselaan 38, 3905 GL Veenendaal 
rele.foon 08385-22691 

Ledenadminiscracie: P Wdl, Hou1wal5, 3904 DM Veenendaal 
rele.foon 08385-11523 

Wérkgroepen en Commissies: 

D.J Bouwliuis, Bezaan 1, 3904 PA Veenendaal 
rele.foon 08385-28830 

Poschank: 

m: 4043117, l.n. v. HislOrische VerenziinR Oud Veenendaal 

De concribucie bedraagcf 25, -- per jaai: 1-vor leden wc 18jaarl JO, -- perjaai: 
Losse nummers van dil bladf 7SO 
Hee lidmaatschap van de vereni!-[in!-[ loopt !-[e/iil? mee het lwlenderiaa,: 
Opze!-[!-[inR alleen schriftelijk en Wl Dier weken ·z•óór hel he!-[in 'i)an hel 
n. zeuwe veren.zgzng�7aa1: 

Druk: Dru!?kerii Davelaar BV 
Niels uit deze uil!-[ave maf.[ worden !-[ereproduceerd 
zander schri(lelzïl?e Loescemming ·van de redaccie. 



Historische Vereniging Oud Veenendaal 
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Veenendaal 1 900: K laas Stuivenberg en zijn vrouw Teuntje Stuivenberg-Prattenburg met hun 
dochters K laasje en Teuntje. Het gezin woonde i n  de Achterste Buurt in Veenendaa l ,  later 
de Engelse Stad . 
Het echtpaar draagt de trad it ionele (zondagse) kledij van  d ie  dagen:  de vrouw een witte 

plooimuts, de man een zwarte jas. Voor deze gelegenheid heeft K laas Stuivenberg bij hoge 
uitzondering zijn onafscheidel ij ke zi jden pet afgezet.  (foto fami l i e-archief R. S lok ,  Veenen
daal ) .  
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VAN DE REDACTIE 

Dit jaar is een jaar van herdenken. Dat geldt in het bijzonder voor de 
bevnjding, nu vijftig jaar geleden, al k wam deze voor Veenendaal een 
paar dagen later dan voor de rest van Nederland. De bevnjding is in ons 
dorp uitbundig gevierd. De versiering van de straten en de huizen was 
indrukwekkend en r iep een sfeer uit het verleden op. Zoveel samen wer
king en eensgezindheid was hartver warmend. Hele flatgebouwen waren 
op un iforme wijze versierd, buurtbe woners werkten samen bij de bouw 
van een ereboog. Deze saamhor igheid symboliseert méér dan wat dan 
ook de bevnjding. 
Toen op 5 mei ook oude voertuigen ons dorp k wamen binnennjden, 
ditmaal vanuit het zuiden, was de sfeer van bevnjdingsdag bijna 
tastbaar . 

Er valt nog meer te herdenken dit jaar. Dit najaar herdenkt Veenendaal 
het 200-jarigbestaan als zelfstandige gemeente. Het septembernummer 
van ons blad zal daar uitvoer ig aandacht aan besteden. Ook de 
september-bijeenkomst staat in het teken van deze herdenking. 

Dit nummer heeft weer van alles te bieden. Na zijn indrukwekkende 
lezing in maart, geeft drs A . J. van Dijk nadere informatie over Joods 
leven in Veenendaal. Deze informatie is vooral van belang voor hen, die 
hier verder studie van willen maken. Een boek over dit thema is 
overigens in voorbereiding. Ook in dit nummer een verhaal over een 
oude Veense firma. De Hoofdstraat mag dan steeds meer het beeld 
vertonen van alle grote winkelstraten in Nederland, er zijn daar nog 
steeds Veense firma 's gevestigd die voortgekomen zijn uit een onderne
mingsgeest, die soms zelfs terug te voeren is op de marskramerij. 
Over Van Woudenberg en de Fr isia stelde de werkgroep Industr iële 
geschieden is een artikel samen. Tenslotte in dit nummer een smaakma
kende vooruitblik op de bijeenkomst van 15 jum� met als onder werp: 
Streekdracht uit Veenendaal en omgeving. 
Vergeet u n iet donderdag 23 november in uw agenda te noteren. Dan 
viert Oud Veenendaal het t weede lustrum! 

ACvG 
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JOODS VEENENDAAL: NIEUWE BRONNEN 

Enige jaren geleden verscheen de monumentale studie PINKAS: Ge
schiedenis van de Joodse gemeenschap in Nederland (Amsterdam 

1 992, 6 1 8  blz. ) .  Dit boek is tot stand gekomen onder leiding van 
Joseph Michman uit Jeruzalem. Wat Veenendaal betreft, geeft het een 
goede synthese van verschillende deelstudies en artikelen over de 

lokale Joodse gemeenschap, onder meer de baanbrekende teksten van 

de hand van A . G. Steenbergen. Zlïn sinds de publikatie van PINKA S de 

onderzoeksmogelijkheden verder verkend? 

Drie goede richting-aanwijzers voor verdere studie moeten hier zeker 
worden vermeld. De eerste is een lijst van de Gemeentelijke Archief
dienst Utrecht (Publikatie 7 Utrecht 1993) : A. B.R. du Croo de Vries: 
Inventaris van de archieven van de Nederlandsch Israëlitische Gemeente 
te Utrecht 1 789- 1 9 65. In september 1990 besloot de N.I.G.-kerkeraad 
de archieven aan de gemeentelijke archiefdienst in Utrecht in bewaring 
te geven (in totaal 27,5 meter); dit materiaal is nu overzichtelijk in kaart 
gebracht. 
Een tweede aanwijzing is het artikel van Chaya Brasz: Research possibi

lities in Dutch Je wish history (gepubliceerd in: Forum of the World 
Union of Jewish Studies, Jeruzalem 33 1993) : een verkenning van ar
chieven en bibliotheken in Nederland en in Israël die ook voor de studie 
van Veenendaal belangrijk materiaal bevatten. Chaya Brasz is de auteur 
van De kille van Kuilenburg, een degelijke studie over Joods leven in 
Culemborg (1984), en sinds enige jaren directeur van het lnstitu te for 

Research on Dutch Je wry (Hebrew University Jerusalem). 
· Een derde onderzoeksmogelijkheid biedt de Inventaris van de Joodse 

begraafplaats aan de Parallelweg te Veenendaal, een fotografische 
documentatie met vertalingen van de Hebreeuwse inschriften (Veenen
daal 1995), vervaardigd in opdracht van de Stichting Lezikaron (Stich
ting tot behoud van histor ische monumenten in de provincie Utrecht). 
Deze documentaire betekent een inhoudelijke ontsluiting van het ge
meentelijke monument; er zijn drie exemplaren van deze fotoreeks en 
een ervan berust in het Gemeente-archief Veenendaal. 
De Utrechtse inventaris bevat zeer veel materiaal waar decennia lang 
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geen aandacht aan besteed kon worden. Zo vindt men in de afdeling 
' Archief van het synagogaal ressort Amersfoort' naast zeer belangwek
kende ressortale stukken een aantal specifiek Veenendaalse documen
ten. Ter verduidelijking: de door de overheid opgelegde ressort-indeling 
vond zijn voorbeeld in de structuur ven de Hervormde kerkprovinciale 
vergadering. 
De begrotingen van de ringsynagoge Veenendaal voor 1817-1819, 
1821-1830, 1832-1838,  1843-1851, 1853-1855, 1858-1860, 1862, 
deze twee pakken met door het Ministerie van Eredienst in Den Haag 
verplicht gestelde lijsten van uitgaven en inkomsten, zijn van grote 
betekenis, omdat zij van een zeer regelmatig gemeenteleven getuigen 
en ze verdienen zeker nader onderzoek in verband met de (summiere) 
toelichtingen die de gemeentebestuurders in margine vermelden. 
Terzijde zij opgemerkt dat (daar ook de notulen van de ressortale verga
deringen te Amersfoort bewaard blijken) het regionale 1 9e-eeuwse 
netwerk met Wijk bij Duurstede, Maarssen enz. in beeld gebracht kan 
worden. 
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Ook een omslag met ingekomen stukken van de ringsynagoge Veenen
daal ( '  aan den Heeren Parnasijns Hoofdsinagoge te Amersfoort' [zie afb. 
p. 41]) is hierbij opmerkelijk : tonen de begrotingen de regelmaat, de 
ingekomen stukken behandelen veelal de incidenten. 
Een opmerkelijk incident bijvoorbeeld betrof de huwelijksinzegening van 
rebbe Leib Schaap in 1 842. De Veense opzigter (bestuurder, ook wordt 
de functie-aanduiding ouderling ook wel gebruikt) S.A. van Creveld 
schrijft naar Amersfoort : 'In antwoord Uwe geachte letteren van den 
2 7e dezer is dienende U te berichten dat het huweltj"k van Mr Schaap 
uit Groningen met de dochter van Hymans alhier ingezegend is door een 
onbevoegd man (meester Gabriëls) hetwelk de burgemeester m1ï 
persoonltïk heeft gezegd. ' 
Deze rabbijn Schaap is later een bekende opperrabbijn geworden en dit 
biografische gegeven vormt een belangwekkende aanvulling op het 
portret dat S. van Adelberg van deze geleerde heeft geschetst in De 
Joden van Amersfoort (Amersfoort 1 980). Er is nog een aantal brieven 
(soms moeilijk leesbaar); er kan enigszins uit gereconstrueerd worden 
dat Gabriëls in maart 1 842 naar Amsterdam had gemoeten voor een 
examen, maar er was wat mis met de reiskostenvergoeding (zie ook het 
kleine artikel van mijn hand in: Ons Contact. Maandblad van de Ned. 
Israëlitische Gemeente Amersfoort Nissan 5 755/april 1 995). Overigens 
heeft I.B. van Creveld (de auteur van Van Crevelts wonen en werken, 
Den Haag 1 990) er in een recente brief op gewezen dat de kleine studie 
van W. van den Berg over Concordia. Een Veenendaals leesgezelschap 
1 858- 1 943 (Veenendaal 1992) met de namenlijst van de leden van 
Concordia op overtuigende wijze de participatie van de Veenendaalse 
Joden aan het culturele leven aantoont, een aanwijzing die met behulp 
van het archiefmateriaal in het Gemeente-archief van Utrecht verder 
onderzocht kan worden. 
Chaya Brasz' Research possibilities wijst op een groot aantal onder
zoeksinstellingen en archieven in Nederland en in Israël. Op haar aanwij
zing heb ik begin januari 1 995 een bezoek gebracht aan het studiecen
trum Yad vaShem in Jeruzalem. Er is daar een indrukwekkende afde
ling: Department of the Righteous waar de kaartenbakken verwijzen 
naar documentatie omtrent Europeanen die in de moeilijkste jaren van 
de geschiedenis de moed hebben opgebracht Joden te helpen. Er zijn 
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duizenden burgers geweest ( in  België ,  in  Denemarken , in  Polen,  in  
Nederland, in  Veenendaal) die 'een ethische daad van de eerste orde 
hebben verricht en hun leven in  de waagschaal hebben gesteld. De 
triomf van de enkeling toen de volksgemeenschap faalde' ( in  de woor
den van Ed van Thijn tijdens de nationale Joodse herdenkingsdienst in  
de Portugees-Israëlische Synagoge 7 mei 1 9 9 5 ). 
Dit kaartsysteem verwijst naar documentatiemappen waarin Joden ge
tu igen van de hulp die vanuit de volkeren is gegeven. Het systeem is 
op persoonsnaam, niet op plaatsnaam, hetgeen een overzicht van wat 
in Veenendaal heeft plaatsgevonden tijdens de Tweede Wereldoorlog 
niet licht toegankelijk maakt; met behulp van mondelinge informatie 
(o.a. van Baruch Emanuel, een oud-Veenendaler die te Jeruzalem 
woont) hebben we onder meer inzage gekregen in een i ndrukwekkend 
dossier van de bekende Veenendaalse familie Van Essen die een 
schuilplaats vond bij het gezin Van Dam (Savornin Lohmanstraat 1 6 7 ). 
Het Depar tmen t of the Righteous bevat nog veel materiaal dat op 
nadere studie wacht en het beeld van Joods Veenendaal in oorlogstijd 
kan verscherpen. 
De informatie die de Inven taris van de Joodse Begraafplaats te 
Veenendaal biedt, valt onder te brengen in verschillende domeinen. Er 
is het domein van de funeraire cultuur. De vertaling van de teksten 
geeft de mogelijkheid de bijzonderheid in godsdienstig en cultuur
historisch opzicht te bestuderen van deze plaats. Er is ook het domein 
van de genealogie, en zeker is nu de mogelij kheid vergroot de samen
hang met de begraafplaats in Wageningen en daarmee het Joodse leven 
in Wageningen te bestuderen. 
Natuurlij k zijn er veel meer onderzoeksmogel ij kheden naast deze drie 
boven vermelde richting-aanwijzers. Zo heeft Martin Brink door zich te 
concentreren op het tragische lot van Gerdi Pinto in  het gemeente
archief van Ede wezenlijk materiaal gevonden met betrekking tot het 
leven en het overlijden van deze ongelukkige bewoonster van Veenen
daal, hetgeen weer leidde tot een speurtocht naar documenten in  
Offenbach (Duitsland). Het leek me echter van belang hier aan te geven 
dat sinds de publikatie van de monumentale studie PINKAS nieuwe 
bronnen zijn aangewezen voor de studie van Joods Veenendaal. 

A.J. van Dijk 
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FIRMA HOOTSEN VIERDE 125-JARIG BESTAAN 

Hootsen Interieur B. V. aan de Hoofdstraat 72 in Veenendaal vierde half 
mei haar 1 2 5-jarig bestaan. Het lustrum werd aangegrepen om een 
drukbezochte receptie te organiseren en om de nieuwe aankleding van 
de zaak te presenteren. De firma Hootsen is één van de oudste 
ondernemingen in het centrum van Veenendaal. Slechts de firma L. Hetï 
is ouder. Het overleefde alle economische dieptepunten. Verdwenen 
zaken als Van den Bosch, Schoemaker en Pauk uit het centrum, 
Hootsen bleef bestaan en bouwde een vaste klantenkring op. Voor de 
redactie van 'Oud Veenendaal' reden om de historie van dit gerenom
meerde bednïf nader toe te lichten. 

Wie bij 'oude veensen' de naam van galanteriezaak Hootsen noemt, 
krijgt steevast 'Hotsen' als antwoord terug. Het tekent de bekendheid 
van deze onderneming die in 1 870 werd opgericht . Mevrouw A.C. 
Hootsen-van Schuppen was de vrouw van gemeente-ontvanger E. H. 
Hootsen. Blijkbaar bood het salaris van haar man het uit vier kinderen 
bestaande gezin (tel weinig soelaas voor een onbekommerd leven, want 
in 1 870 startte zij een eigen zaak aan de nog niet lang daarvoor ge
dempte Hoofdstraat. 
Een andere reden kan zijn dat mevrouw Hootsen een vooruitstrevende, 
zelfstandige maar vooral ook ondernemende vrouw was met een brede 
ontwikkeling. Een niet ondenkbeeldige zienswijze gezien het feit dat zij, 
ook na de dood van haar man, jarenlang lid is geweest van het histo
risch gezien nog altijd duistere leesgezelschap 'Elk wat Wils' dat naast 
het andere leesgezelschap 'Concordia' in Veenendaal in de betere 

. kringen haar leden telde. In het familie-archief is nog een kwitantie over 
191 1 voor 'de weduwe E. H .  Hootsen' bewaard gebleven. 
Bovendien is zij, net als haar zoon, nog zeer lang bij de voortgang van 
de zaak betrokken geweest. Op interieurfoto's uit de jaren dertig zien 
we haar terug, zelfbewust in de lens kijkend. En toen haar enige zoon 
(de latere eigenaar D. H. Hootsen) op achttienjarige leeftijd voor drie jaar 
in dienst moest, klopte zij hoogstpersoonlijk aan bij de toenmalige 
burgemeester jhr mr L. H. J. M. van Asch van Wijck (1888-1902)met het 
verzoek om voor hem vrijstelling te krijgen. Dat lukte overigens niet. 
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D.H. Hootsen zou tot aan zijn tachtigste jaar bij de dagelijkse gang van 
zaken betrokken blijven. Hij overleed in 1 9 7 7. 

De Hoofdstraat in 1 95 9 .  In het midden naast Albert Heijn de firma Hootsen. Dit is de plek 
waar het in 1 870 allemaal begon. (collectie Oud Veenendaal) 

Warenhuis 
Mevrouw Hootsen startte aan de Hoofdstraat 77 een galanteriezaak. Ze 
verkocht er stoffen per el, maar ook kannen petroleum, speelgoed, 
lederwaren, meubelen en porselein. Een warenhuis in het klein dus. 
Haar (vroeg overleden )  man deed de administratie. 
De zaken gingen goed. Op dinsdag, ook toen marktdag in Veenendaal, 
werden voor de deur stoelen en kasten buiten gezet. Een slimme zet, 
want hierdoor nam de vraag naar meubelstukken flink toe. De kleine 
winkel bood echter te weinig ruimte om de wat grotere meubelstukken 
te herbergen. Ze besloot om aan de overzijde van de straat, op nummer 
72, een pand aan te kopen. In 1 9 0 5  werd daar de meubelafdeling ge
vestigd. Maar men kon er ook terecht voor stofferingsmateriaal, wat in 
die tijd vooral bestond uit diverse zeilsoorten voor zowel de vloer als de 
tafel. Mevrouw Hootsen runde de zaken helemaal zelf. Dat kon blijkbaar 
toen nog. Als een klant belangstelling toonde voor meubels, werd de 
galanteriezaak even gesloten om gezamenlijk naar de overkant te lopen. 
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Opmerkelijk is verder een bewaard gebleven kwitantie als u itvloeisel 
van de Trekhondenwet uit 1 9 1 1  . J aarlijks moesten trekhonden op 
bepaalde punten worden gekeurd. Dat versterkt het vermoeden dat 
huishoudelijke artikelen ,  stoffen e.d. ook aan huis werden verkocht. De 
hond moest dan de vaak zware last voorttrekken. 
De zaken breidden zich uit en aankopen van nieuwe panden waren 
onvermijdelijk. Nadat D.H.  Hootsen de leiding van zijn moeder had 
overgenomen, werd een winkel gekocht naast de galanteriezaak. Beide 
panden werden verbouwd tot één groot pand waarin huishoudelijke 
artikelen en speelgoed werden verkocht. Het daar tegenover gelegen 
pand (de meubelafdeling) kon eveneens aanzienlijk worden uitgebreid 
toen in 1 954 het pand ernaast werd aangekocht en verbouwd tot één 
geheel waarin steeds meer het accent op de complete woninginrichting 
kwam te liggen. Ook nu is dat nog het geval. 
D.H.  Hootsen was ook op andere manieren actief in Veenendaal. Een 
kwart eeuw was hij voorzitter van het bestuur van de Raiffeisenbank 
en evenlang president-kerkvoogd. Hij zat in twee waterschappen en in 
een schoolbestuur. Hootsen was tevens beëdigd makelaar en taxateur 
voor de personele belastingen. In 1 964 werd hij voor al deze maat
schappelijke werkzaamheden benoemd tot Ridder in de orde van Oranje 
Nassau. 
De enige zoon, E.H. Hootsen ,  kwam na een gerichte vakopleiding in 
1 947 bij zijn vader in de zaak.  In 1 968 nam hij de bedrijfsvoering over 
en bouwde hij de firma ,  met meer dan twintig personeelsleden, verder 
uit tot een speciaalzaak voor luxe huishoudelijke artikelen en één voor 
exclusieve meubelen en complete woninginrichting. Verbouwing op 
verbouwing volgde. Heden ten d age wordt hier nog altijd ambachtelijk 
gewerkt in een eigen gordijnatelier en in een eigen meubelstoffeerderij. 

Woninginrichting 

Met de pensioengerechtigde leeftijd in zicht besloot E . H. Hootsen de 
zaken in vertrouwde handen te geven van A. van den Heuvel die al 
meer dan dertig jaar als verkoopadviseur/binnenhuisarchitect bij de zaak 
betrokken was. Sinds 1 februari 1 992 is h ij eigenaar van Hootsen 
I nterieur. Daarmee kwam een einde aan drie generaties Hootsen. 

Martin Brink 
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VAN WOUDENBERG EN FRJSJA 

Dirk van Woudenberg werd in 1 8 32 geboren als derde zoon van Teunis 
van Woudenberg en Christina Woerdeman. Zijn vader had een wolkam
merij en handweverij waar hij met ongeveer vijfentwintig knechts 
werkte . Deze was gevestigd in een pand op de hoek van de Markt en 
de Hoofdstraat. Zowel Dirk als zijn latere vrouw Hendrika Catherina van 
Broekhuizen bezochten de Burgerschool. Hun getuigschriften zijn 
bewaard gebleven in het gemeente-archief. ( 1 )  
Dirks schoonfamilie bezat eveneens een wolkammerij aan de Hoofd
straat en na zijn huwelijk werden beide bedrijven samengevoegd. 
Uit het huwelijk werden twee zoons en drie dochters geboren. De 
zoons, Teunis en Ruud, stonden hun vader later bij in het bedrijf. De 
jongste dochter, Maria Elisabeth, trouwde met Jacobus Gerardus 
Sandbrink, notaris in Veenendaal. Hun zoon Dirk was de latere eigenaar 
van de textielfabriek Veenendaal. 
In 1 884 stichtte Van Woudenberg de Machinale Sajetfabriek D. van 
Woudenberg aan de Kerke wijk. In 1 8 90 werd het bedrijf uitgebreid. Van 
Woudenberg vroeg de gemeente toestemming voor de oprichting van 
een gebouw om sajet en vijfschacht te maken, met behulp van een 
stoommachine van 1 5 0  pk. Vijfschacht is een soort weefsel voor 
boerinnekleding, geweven met vijf schachten of kamhouten. De 
vergunning wordt hem verleend onder voorwaarde dat er geen verf of 
waswater of andere vervuilende stof in de sloot terecht komt. (2) 
Als eerste in Veenendaal zorgde Van Woudenberg voor elektrische 
verlichting in zijn fabriek. Zijn woonhuis volgde in 1 8 9 8. Een redacteur 
van de Amerongsche Courant mocht het resultaat bij Van Woudenberg 
thuis komen bewonderen. Hij bleek nogal onder de indruk van de 
technische snufjes in het woonhuis aan de Kerkewijk. In de verschillen
de kamers ging het licht automatisch aan als je de deur opendeed. De 
slaapkamer had zelfs een soort afstandsbediening: de fabrikant kon 
vanuit zijn bed het licht aan- en uitdoen. (3 )  

In  1 8 9 9  werd de fabriek opnieuw uitgebreid met een gebouw waarin 
wol en garens opgeslagen werden en een ververij ondergebracht werd. 
er werden voornamelijk grove soorten wol verwerkt in donkere tinten. 
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In de fabriek gebeurden veel ongelukken. De machines waren niet of 
nauwelijks beschermd en de arbeiders moesten oppassen om er niet 
door gegrepen te worden. In november 1 8 9 8  raakte een dertienjarige 
jongen in de wasserij zodanig tussen een spoelmachine dat zijn arm op 
twee plaatsen gebroken werd. Hij moest voor behandeling naar het 
Academisch Ziekenhuis in Utrecht gebracht worden. (4) In oktober 1 8 9 9  
raakte Johannes d e  Fluiter ( 1 3 jaar oud) met zijn hand tussen een 
spoelmachine waarbij 'vier vingers van de hand gescheiden werden' , 
zoals de berichtgeving in de Amerongsche Couran t luidt. ( 5 )  Ook deze 
jongen werd naar het ziekenhuis gebracht. 

Over het aantal personeelsleden in de fabriek hebben we maar weinig 
gegevens. In 1 8 8 8  werkten er 82 personen bij Van Woudenberg. Daar 
waren ook jongens en meisjes bij in de leeftijd van twaalf tot zestien 
jaar. Bij de overname van de fabriek door de heer J. L. Feitz in 1 9 1 0  
was dit aantal gegroeid tot ongeveer tweehonderd. 
Ook over de verhouding met de arbeiders is niet veel  bekend. Als het 
echtpaar Van Woudenberg in 1 8 8 6  vijfentwintig jaar is getrouwd, 
spreekt de Amerongsche Couran t over een 'uitnemende verhouding' 
tussen werkgever en werknemers. Een en ander moet blijken uit het feit 
dat de arbeiders de fabriek versierd hadden en erebogen hadden 
opgericht. De jubilaris kreeg een servies, een rookstel en foto's van zijn 
personeel aangeboden. Van Woudenberg gaf hem een dag vrij ( 'met 
behoudt van loon' ,  vermeldt de krant) en een krentebrood van ruim 5 
kg. (6 )  

Dirk van Woudenberg was ook kerkvoogd, voorzitter van de Veenraad 
en raadslid. In 1 8 7 6  werd hij gekozen voor de liberalen. Bij zijn 
aftreden, in 1 8 9 7, werden er nieuwe verkiezingen gehouden die 
gewonnen werden door zijn zoon R.H. van Woudenberg. Hadden de 
liberalen bij het aantreden van Dirk van Woudenberg nog vijf zetels, in 
1 909 was dit aantal gedaald tot één, bezet door zijn zoon Ruud. In 
1 91 3 kwam er een raadsl id bij, gevolgd door nog een in 1 9 1  7. Enkele 
malen komt Dirk van Woudenberg in het nieuws. Bijvoorbeeld in 1 892 
als de gemeenteraad debatteert over een verzoek om de kermis af te 
schaffen. Van Woudenberg is tegen de afschaffing. Het voorstel wordt 
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aangenomen, zij het met een knappe meerderheid. 
De arbeiders komen in verzet tegen het raadsbesluit en burgemeester 
Van Asch van Wijck laat met behulp van soldaten de orde herstellen. 
De gemeenteraad bespreekt de kwestie opnieuw. Van Woudenberg 
dringt aan op spoed, want er wordt teveel gepraat tijdens het werk. 
Uiteindelijk wordt er besloten dat de kermis zal blijven. 
R.H van Woudenberg werd voorzitter van de in 1 8 9 7  opgerichte liberale 
kiesvereniging 'Oranje Nassau'. De vereniging organiseerde bijeenkom
sten om haar ideeën, zoals scheiding van kerk en staat en vrijheid voor 
het individu , te verbreiden. 
Tot aan zijn dood bleef Ruud van Woudenberg raadslid. 

Dirk van Woudenberg overleed in 1 906. Zijn beide zoons zetten het 
bedrijf voort . In 1 907  werd de fabriek door brand verwoest. Twee jaar 
na de herbouw verkocht Ruud van Woudenberg de zaak aan de heer 
J. L. Feitz uit Hilversum ( 1 9 1 0). Teunis was namelijk overleden en Ruud 
had geen opvolger, omdat zijn zoon reeds gestorven was. 
Feitz noemde zijn bedrijf Frisia Wolspinnerij. Frisia is Latijn voor 
Friesland, de provincie waaruit Feitz' voorouders kwamen. Het 
personeel ging in z'n geheel over naar de nieuwe werkgever. Tot 1 920 
werkte het personeel van de Frisiafabriek van 6 uur 's morgens tot 6 
uur 's avonds, met tweemaal een uur pauze. In dat jaar werd de 48-
urige werkweek ingevoerd. In 1 9 1 3  onderging de fabriek opnieuw een 
uitbreiding. Toen de Eerste Wereldoorlog begon was het gebouw bijna 
klaar. Als gevolg van de oorlog daalde de uitvoer. 
Werden er onder Van Woudenberg vooral grove soorten wol verwerkt, 
onder het beleid van de heer Feitz legde men zich steeds meer toe op 
fijne wol waarvan onder meer jassen en truien gemaakt konden 
worden. Wol kwam uit eigen land (Texel) maar ook uit het buitenland 
(Zuid-Amerika en Australië ). 
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Huldiging van een personeelslid in de jaren vijftig door burgemeester A. Ba kker. 

Tijdens het Interbel lum steeg de uitvoer weer en volgde opnieuw een 
fabrieksuitbreiding. Tijdens de Tweede Wereldoorlog haalden de 
Duitsers al le grondstoffen weg en ging de Frisia noodgedwongen over 
op de fabricage van kunstzijde. Gedurende het grootste deel van de 
oorlog kon de fabriek hierdoor blijven doordraaien. 
Na de Tweede Wereldoorlog werden er enkele maatregelen doorgevoerd 
die de arbeidsomstandigheden en de Frisia verbeterden, zoals een CAO, 
een betere loonregeling, snipperdagen en vakantietoeslag. Vanaf 1933 
genoten de Frisiawerknemers al van één week vakantie per jaar. Feitz 
was de eerste ondernemer in Veenendaal die dit instelde. In de na
oorlogse jaren werden ook personeelsavonden en jaarlijkse uitstapjes 
ingesteld. In 1 949 mochten de werknemers op kosten van de baas naar 
Brussel. Onderweg werd er gestopt voor koffie met gebak en lunch. In 
Brussel kreeg ieder 40 francs om te besteden. In Frisia-Flitsen, het 
personeelsblad van de Frisia, werd na de reis in lovende woorden aan 
de directie verslag gedaan van de belevenissen. Verschil lende werkne
mers leverden een reisverhaal in en werden beloond met een boek, een 
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sportriem, een mes of een asbak. ( 7 )  De directie wilde na de dure reis 
naar Brussel niet direct beloven dat het personeel het volgende jaar 
weer iets dergelijks te wachten stond. Alleen bij hard werken zouden 
de arbeiders weer uit mogen : 'De kans op een reis stijgt gelijk met de 
algemene werklust. Na een jaar van behoorlijke arbeidsprestatie is het 
voor een directie om méér dan één motief gemakkelijker om het besluit 
tot zo' n reis te nemen dan na een jaar van slabakken en onrust . . . en nu 
weer flink aan het werk' . ( 8 )  
Personeelsavonden werden ook wel buiten Veenendaal gehouden. Zo 
trok men in 1 9 5 0  met een bus naar Arnhem waar artiesten optraden in 
een schouwburg . Vanaf 1 95 1  mochten ook echtgenoten en verloofden 
mee. Wie verloofd was, moest dit van te voren bekend maken, zodat 
nagegaan kon worden of het wel klopte. In Frisia-Flitsen werd ook van 
deze uitjes verslag gedaan. Het blad dat maandelijks verscheen,  werd 
gevuld met geschied kundige verhalen ,  nieuwsberichten (uit eigen land 
en daarbuiten) ,  mopjes en raadsels en had een technische en vrouwen
rubriek. Ook trof men er spreuken in aan die erop wijzen dat de bevei
liging van de machines nog te wensen overliet, zoals in februari 1 9 5 1 : 
' Een machine is niet een kennig, pakt ieder die te dicht in haar nabijheid 
komt, wees voorzichtig, blijft voorzichtig'.  

Plaatsing van  een ketel ( jaren ' 5 0 ) .  Op de a chtergrond h e t  pand van d o kter Reijdon/ 

Nutsspaarbank .  
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Na de oorlog ging de produktie zo snel dat in 1 946 het niveau van vóór 
1 940 al weer bereikt was. Het aantal personeelsleden nam toe: in 1950 
had de Frisia 404 arbeiders waarvan er 273 uit Veenendaal kwamen en 
de overigen uit de omliggende plaatsen. 
In de jaren vijftig namen de zonen van Feitz, Joi en Wien, het bedrijf 
van hun vader over. 
Op 1 juli 1 950 bestond de Frisia veertig jaar. Het personeel kreeg een 
pensioenregeling aangeboden, inclusief weduwen- en wezenpensioen. 
In 1 955 werden de aandelen van Frisia gedeeltelijk en in 1959 volledig 
overgenomen door Clos en Leembruggen uit Leiden. Nadat in 1 966 
Frisia en Hollandia Wol aan het Verlaat samengevoegd waren, ging het 
personeel van Frisia over naar het Verlaat. Alleen de portier J. 
Bouw man niet; hij trad in dienst bij de VSW. 
In 1 979 ging Clos en Leembruggen failliet en daarmee Frisia Hollandia. 
De Frisia-villa aan de Kerke wijk is het enige wat overgebleven is van de 
Frisia. 

Namens de werkgroep Industr ië le Geschiedenis 
M. Helder. 

Noten 
1 .  Gemeentearchief Veenendaal, inv .nr .  1 80 en 1 8 1 
2. Correspondentie van B en W 1 890 
3 .  Amerongsche Courant 1 7- 1 1 - 1 898 
4 .  Amerongsche Courant 1 2- 1 0- 1 899 
5 .  Amerongsche Courant 06-1 0-1 898 
6 .  Gemeentearchief Veenendaal, inv . nr .  1 85 
7 .  Frisia-Flitsen augustus 1 949 
8. Frisia-Flitsen augustus 1 949 

Met dank aan H . J. Bouman, G .van Burken, C.  Ditteweg, J. L .M. Feitz en J. de Ruijter. 
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Luchtfoto van het Frisia-complex 1 952. 
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Onderaan is het Omleidingskanaal te zien en rechtsboven de Frisia-villa. 
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OVER 'DOPPENRAND ' EN 'TRAAN-CRêPE-TULE' 
Hoe een streekdracht tot leven komt 

In ons gebied, de zuid- west- Velu we en Gelderse Veluwe, is nauwe!tïks 

meer ie ts te zien van de traditionele kleding, die nog nie t eens zo lang 

geleden een heel ge woon straatbeeld vormde. De betekenis van de 

'klederdrach t ', gedragen door een groep mensen in een bepaalde plaats 

of streek, die uiting geeft aan het gevoel van saamhorigheid, dreigt 

verloren te gaan. 

Een vrouw die zich met hart en ziel inzet voor het behoud van de waar

de van onze streekdrach t is mevrou w  A artje Vermeulen-Esser. Z1ï is 

geboren en ge togen in Rens woude en met haar kennis van de Veluwse 

gebruiken en tradities een ware ambassadrice voor onze streek. 

Reden genoeg voor onze vereniging om haar uit te nodigen voor de 

b1ïeenkomst op donderdag 1 5  juni. De redac tie van Oud Veenendaal 

ging, vooruitlopend op de lezing, bij haar op de thee. 

' Het is al lemaal begonnen met de foto van mijn bet-overgrootmoeder', 
vertelt mevrou w  Vermeu len in haar deels tot atelier ingerichte woonka
mer. Zij wijst naar de wand waar, temidden van een aantal vergeelde 
portretten van reeds lang geleden overleden familieleden, de ovale foto 
hangt van een frêle dametje, het hoofd getooid met een fraaie 
cornetmuts, en met één arm leunend op de punt van het tafel b lad. 

Oude kant en 'groene zeep' 

Ik heb plaats genomen in een stoel tegenover drie vitrinekasten waarin 
gesteven en gep looide mutsen en hoedjes staan u itgestald. Mevrou w  

. Vermeulen - 'zeg maar Aartje, dat p raat wat gemakkel ijker' - vertelt 
honderdu it over haar hobby waarmee zij zeven jaar geleden begon, 
waarvoor de muts van haar bet-overgrootmoeder de aanleiding was en 
waar ze maar niet genoeg van kan krijgen. 
Naast mij, op de grote tafe l ,  liggen vele stroken katoenen broderiekant, 
restjes oude kloskant en een vergeeld oud Utrechts mutsje van u iterst 
teer tu lekant. Het mutsje is op diverse plaatsen versleten maar met veel 
geduld, precisiewerk, ouderwetse 'groene zeep' en veel stijfsel valt het 
nog te restaureren. 
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Betovergrootmoeder M a ria  v a n  Dronkelaar ( 1 806) , gehuwd met Wouter de Boer, t immerman 

te Barneveld (beeldcol lectie v a n  m evrouw Vermeulen,  Renswoude) 
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Veenendaa l ,  mevrouw G eertje van M a a n

en-Evers ( ± 1 9 30) ( beeldcol lect ie van  

mevrouw Vermeulen ,  Renswoude) 

De goed gevulde naaidoos staat 
open en op tafel ligt een raam 
waarop met behulp van plooi
pennen de fijne plissé's ge
maakt worden voor  de fraaie 
randen die aan de voorkant van 
de knip- en cornetmutsen gezet 
worden. Ik krijg meteen een 
demonstratie 'plooien' en pro
beer het zelf ook even. 

Rommelmarkten en zolders 
Aartje Vermeulen ging zich meer en meer verdiepen in de oorsprong 
van de traditionele dracht in haar streek en later ook daarbuiten. Zij 
zocht contact met mevrouw Lam uit Barneveld die oude mutsen en hoe
den restaureert en replica's vervaardigt voor  musea. Bij deze dame 
leerde zij de nogal ingewikkelde kunst van het mutsen maken, met 
behulp van voorbeelden uit oude boeken en van foto's. 
Om in het bezit te komen van oude stoffen en kant, van zuiver katoen 
of linnen, reist zij het hele land door. Er zijn nog maar enkele plaatsen, 
waaronder Staphorst, waar winkels zijn die traditionele stoffen verko
pen, maar de echte oude stoffen vindt ze meestal op rommelmarkten 
of krijgt ze van vrienden. 

5 8  



Zij toont mij een replica van een 'lange cornetmuts' zoals die ongeveer 
een eeuw lang in onze streek gedragen werd. Er zitten heel wat uren 
arbeid in, te zien aan de fijne plooien en steekjes. De geplooide 'staart' 
is gemaakt van een strook bijzonder mooie broderie kant. Ik krijg te zien 
hoe, met behulp van plooibouten, de plooien zorgvuldig in de sterk 
gesteven stof gelegd worden. Ook de strak geplisseerde randjes aan de 
voorkant van de muts vragen een speciale techniek. Per randje wordt 
drie meter gesteven kant met behulp van plooipennen gevouwen en 
vastgezet aan de voorkant van de muts. Daar bovenop, als extra 
omlijsting voor het gezicht, komt een rand die kenmerkend is voor deze 
streek : de 'doppenrand'. 

- �--Is -
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Ik raakte geboeid door deze rand, die er zo ingewikkeld gevouwen uit
zag, maar achteraf heel simpel te maken bleek. Met een reepje sterk 
gesteven katoenen huishoudband probeerde ik de rand na te vouwen. 
De eerste poging mislukte maar na een aanwijzing kreeg ik de vaardig
heid te pakken. Nu vraag ik me af of er in Veenendaal  vrouwen zijn die 
zich zo'n muts met 'doppenrand' nog kunnen herinneren en of zij nog 
zo'n rand kunnen vouwen. Laat maar zien tijdens de bijeenkomst op 1 5 
juni ! 

Veel eenvoudiger van vorm, maar bijzonder mooi door het gebruik van 
schitterende tule-kant, is het Utrechtse mutsje, waarvan Aartje 
Vermeulen er verschillende in haar col lectie heeft. Opvallend is dat de 
rouwmutsen dezelfde snit hebben, ook wit zijn, echter zonder kant of 
andere 'opsmuk'. De fijne katoenen tule waarvan de mutsen vroeger 
gemaakt werden is niet of nauwelijks meer in Nederland te koop. Dit 
geldt ook voor de 'traan-crêpe-tule', een zwarte transparante crêpe-stof 
met ingeweven fijne nopjes, de 'tranen'. Deze stof, die vroeger voor dit 
doel speciaal vervaardigd werd, was in draperieën op de platte 
rouw hoedjes bevestigd. 

Lezingen en modeshows 

Mevrouw Vermeulen geeft regelmatig lezingen voor oudheidkamers, 
vrouwenverenigingen en scholen. Met trots draagt zij tijdens de 
lez ingen haar streekdracht en wordt zij bijgestaan door twee van haar 
dochters, die de kleding en hoeden showen. Van a lle lezingen heeft zij 
foto's en verslagen, opgeborgen in mappen en albums waarin ik naar 
hartelust mocht bladeren. 
Nu ik iets meer weet over de oorsprong van de kleding zoals deze bij 

· diverse gelegenheden in onze streek gedragen werd, ben ik zeer 
nieuwsgierig naar wat mevrouw Vermeulen nog meer kan laten zien 
tijdens de bijeenkomst. 

Mocht u nog iets van de oude streekdracht in huis hebben en u wilt 
daar meer over weten, neem het dan gerust mee. Wellicht bent u nog 
in het bezit van een oud hoedje, hemd of een lap stof of heeft u op 
zolder nog typische Veense kledingstukken uit de oude tijd? Neem 
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maar mee naar De Meent .  M evro u w  Vermeulen weet er  vast wel  iets 
over te verte l len .  
Het  belooft een geze l l i ge ,  leerzame avond te  worden .  iedereen - ook 
niet-leden - met  be langste l l i ng voor het  verl eden en voor  streekd rachten 
in  het bijzonder is we lko m  op  deze avond . 

Josée Regtop (tekst en i l l ustraties)  

Een Veenendaalse foto die aangeeft dat d e  traditionele kledij i n  1 900 n o g  lang niet was 

verdwenen: de familie Bos van de Achterste Buurt, later de Engelse Stad (nu ter hoogte van 

Oranjestraat). De vrouw draagt de regionaal bekende witte knipmuts. 

Opmerkelijk aan deze foto is dat het gezin waarschijnlijk voor hun woning werd gefotogra

feerd. Daarvan getuigen de straat keien vooraan. Een groot geschilderd doek als decorstuk 

werd door de rondreizende fotograaf als passende achtergrond opgehangen. (foto 

familie-archief R. Slo k,  Veenendaal) 
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BERICHT 
VAN HET KLEINE VEENLOO 

Het museum heeft een druk en interessant ha lfjaar achter de rug . Er kwam een 
nieuwe hoek over de watersnoodramp van 1 85 5  met een bijzonder schi lderij 
over de Veenendalers in de Geertekerk . Ook de beroemde inktpot vond er zijn  
plekje .  De laatste wisselexpositie, ' Oorlogsjaren ' ,  kreeg zeer  veel belangstel
l ing .  Deze expositie was een mooi voorbeeld van hoe het museum een rol kan 
vervul len in Veenendaa l .  Het hoekje over de Joodse Veenendalers bijvoorbeeld 
was zeer de moeite waard en wij streven  er naar onze vaste expositie met 
onderdelen ervan te verrijken .  
I nmiddels biedt het  museum ook en kele interessante zaken tegen bijna kost
prijs te koop.  Naast de al bekende h istorische u itgaven en ansichtkaarten over 
oud Veenendaal (herdruk van oude ansichtkaarten)  zijn er nu ook twee posters 
te koop. Een k le ine k leurenposter toont het gebied in de Gelderse Val le i  dat ten 
gevolge van de doorbraak van de Grebbedijk  in  1 8 5 5  overstroomde.  Een twee
de poster is  een kopie van een deel van de Slaperd ijkkaart die J ustus van 
Broeckhuysen in  1 70 5  maakte van de Slaperdijk .  De poster toont a l le  wegen,  
waterwegen, huizen,  boerderijen en andere belangrijke gebouwen van Veenen
daal in 1 70 5  zeer gedeta i l leerd . 

De nieuwe wisselexpositie, d ie  van 1 0 jun i  tot 9 september in het museum te 
zien is,  gaat over Paulus de Boskabouter. Het is het verhaal over de kleine 
boskabouter en over zi jn schepper de kunstenaar Jan van Oort, d ie werkte 
onder de schui lnaam Jean Du l ieu .  De expositie is  afkomstig uit het zogenaam
de Paulus Arch ief dat in  1 985 werd opgericht door Maarten J. de Meulder te 
Bovenkarspel .  A ls  basis voor de verzamel ing d ient origineel werk van Dul ieu ,  
mechanisch vermenigvuld igde produkten gebaseerd op z i jn creaties en docu
mentatie over de kunstenaar en zijn werk. Du l ieu '  s bekendste creatie was 
Pau lus .  Eerste aanle id ing was zijn uitgangspunt om zijn interesse in  de natuur 
door middel  van geïl lustreerde verhaa ltjes op anderen over te brengen . Een 
kabouter d iende daarbij a ls  rode draad . De strekking van veel verha len is dat 
er geen goed bestaat zonder kwaad . 
Museum Het K le ine Veenloo l igt aan de Markt 1 0  en is geopend van d insdag 
t/m zaterdag van 1 0 .00 uur  tot 1 6 .00 uur .  

62 



FOTOWEDSTRIJD OUD VEENENDAAL 

De Werkgroep 'Lustrum I l' van de Historische Vereniging Oud Veenen
daal organiseert in verband met haar tienjarig bestaan een fotowedstrijd 
met als thema 'Veenendaal Nu'. iedereen, lid of geen lid, mag aan de 
wedstrijd deelnemen. De wedstrijd wordt vanaf heden tot en met zater
dag 1 4  oktober gehouden. De inzendingen worden beoordeeld door een 
onafhankelijke jury. De uitslag wordt bekend gemaakt op de lustrum
avond, donderdag 23 november. 

Het is niet de eerste maal dat Oud Veenendaal een fotowedstrijd organi
seert. Bij haar éénjarig bestaan, i n  1 986, werd er ook een succesvol 
verlopen fotowedstrijd uitgeschreven. Het thema was toen identiek aan 
het onderwerp voor dit tweede lustrum. De organisatie poogde destijds 
de inzenders een tijdsbeeld te laten geven van Veenendaal en van het 
steeds veranderende beeld van de plaats. Dat mocht op kunstzinnige 
wijze worden uitgedrukt of juist in een natuurgetrouwe weergave. Ook 
nu wordt dat van de inzenders gevraagd. Het mogen bekende Veenen
daalse plekjes zijn, anderzijds wordt ook gestimuleerd om de wat 
minder bekende plaatsen van Veenendaal op de gevoelige plaat vast te 
leggen. 
Natuurlijk dingen foto's van gebeurtenissen in Veenendaal ook mee. 
Een bijenmarkt bijvoorbeeld, de Lampegietoptocht, plaatsing van een 
eerste steen, bouw van een bepaald pand etc., kortom: situaties die 
zich uitstekend lenen om te fotograferen. Mits dit soort foto's goed zijn 
omschreven, kunnen ze meedingen naar één van de prijzen. 

Met medewerking van sponsor Van de Peppel fotografie (Scheepjeshof) 
worden drie waardebonnen ter beschikking gesteld voor de drie beste 
inzendingen (resp. 1 e prijs f 250, -, 2e prijs f 1 50,- en 3e prijs f 75). 
Tussen 14 oktober en 23 november heeft een jury de gelegenheid om 
de inzendingen in al le rust te bekijken en te beoordelen. Op de 
lustrumavond zal men de uitslag bekend maken en zijn ook alle inzen
dingen te bewonderen. 
Op de volgende pagina treft u de wedstrijdvoorwaarden aan. U iteraard 
zijn deze op aanvraag ook los verkrijgbaar bij de secretaris. 
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Voorwaarden 

1. Deelname staat open voor iedereen, zo wel leden van Oud Veenendaal als 
niet-leden, met uitzondering van leden van het bestuur. De inzendingen dienen 
door de inzender zelf en recentelijk te z1ïn gemaakt. Op verzoek moet het 
negatief getoond kunnen worden. 
2. Het wedstrijdthema is 'Veenendaal Nu'. Het gaat om het geven van een 
t1ïdsbeeld van Veenendaal in de ruimste zin des woords. Van personen, gebou
wen, markante plekken en nieuwe stadsgezichten tot verdwijnende straatbeel
den en zaken die herinneren aan gebouwen of gebeurtenissen van 'toen '. 
3. De foto 's dienen een afmeting te hebben van minimaal 1 3  x 1 8  cm en 
maximaal 20 x 30 cm. Er mag ingezonden worden in zowel kleur als zwart
wit. Dia 's dingen niet mee. 
4. Teneinde de jury de kans te geven om een goed oordeel te vellen over het 
werk van de inzender, is besloten om per inzending drie foto 's te vragen. 
5. De foto 's dienen toegezonden of afgegeven te worden aan het secretariaat 
van Oud Veenendaal: R. Bisschop, Prinsesselaan 38, 3905 GL Veenendaal. Op 
de achterzijde van elke foto dient duide!tjk naam en adres te vermeldt te 
worden. 
6. De sluitingsdatum is zaterdag 1 4  oktober. 
7. De uitslag wordt bekend gemaakt op de lustrumavond donderdag 23 no
vember 1995 en gepubliceerd in het verenigingsnummer van maart 1 996. 
8. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 
9. Pnïzen worden ter beschikking gesteld door Van de Peppel Fotografie, 
Scheepjeshof, Veenendaal. Er zijn drie prijzen te winnen, namelijk waarde
bonnen, te besteden btï Van de Peppel Fotografie ter grootte van f 250, - ( 1  e 
pnïs), f 1 50, - (2e prijs) en f 75, - (3e prijs). 
1 0. De ingezonden foto 's blijven te allen t1ïde eigendom van de maker en wor
den na jurenng geretourneerd. Foto 's van pnïsw,nnaars echter mogen aange
wend worden om, in het kader van deze foto wedstrijd, zonder verdere ver-

. plichtingen te worden gepubliceerd in krant/tijdschrift of op een kabelmedium. 
1 1 . Inzenders kunnen door de werkgroep 'Documentatie ' van de Historische 
Vereniging Oud Veenendaal benaderd worden voor opname van een nieuwe 
afdruk van het beeldmateriaal ,n het verenigingsarchief. Aan de inzender is de 
beslissing of dit ook inderdaad mag gebeuren. 
1 2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Werkgroep 
'Lustrum Il ', zulks ,n overleg met de jury. Voor eventuele vragen kan men zich 
wenden tot het secretariaat van de vereniging: R. Bisschop, Prinsesselaan 38, 
3905 GL Veenendaal, tel. 08385-2269 1 .  
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EEN 'BEVRIJDINGSRECEPT' 

Uit de na latenschap van de  heer J . M .  ( m eester) Meijer kwam ons 
bijgaand recept van de  Holland zal  herrijzen cake i n  handen .  
' Meester' Meijer was van 1 9 2 7  tot 1 jun i  1 965  onderwijzer aan  de  
Boerschelandse ( l ater Pr inses Be atrix-) schoo l .  Vanaf 1 948 was hij 
tevens godsdienst leraar van de  Neder l andse Hervormde Kerk .  

'Holland za l  herrijzen' cake 

6 ons aardappelen fijn ge wreven 
4 eieren 
6 afgestreken eetlepels griesmeel of njstmeel 
2 ons suiker; wat vanille 
Dooiers roeren, met de helft van de suiker bij de puree voegen; met 
njstmeel en vanille. Goed roeren. De eiwitten met de rest van de suiker 
goed stijf kloppen, luchtig door het andere roeren. 
Cakevorm met boter smeren. ± 3 k wartier bakken met flinke warmte. 
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DE WAARDE VAN DE HOLLANDIAFABRIEK 

Onlangs stond in de krant een bericht over het besluit van de gemeen
teraad van Winterswijk om een oud fabrieksgebouw in het centrum 
geschikt te maken als nieuw gemeentehuis. De foto van de fabriek liet 
een overeenkomst zien met het gebouwencomplex van de Hollandiafa
briek aan het Verlaat. Zowel het onderbrengen van het gemeentehuis 
als het toekomstige gebruik van het Hollandiacomplex zijn actueel in 
Veenendaal. 
In december 1994 voltooide de heer G. Arkema een scriptie in het 
kader van zijn studie aan de Technische Universiteit te Delft over de 
bouwkundige waarde van de Hollandiafabriek aan het Verlaat en de 
mogelijkheden van hergebruik. 
'Door een rigoreus soort stedebouwkundig beleid is in Veenendaal veel 
recente historie verloren gegaan. De industrieën uit het begin van de 
eeuw werden beschouwd als 'eens maar nooit weer' en ook zo 
behandeld', schrijft de auteur in zijn inleiding. 
In de fraai geïllustreerde scriptie wordt de bouwgeschiedenis van het 
complex gereconstrueerd en worden de mogelijkheden van hergebruik 
geanalyseerd. 
De conclusie luidt :  'Het gebouw scoort voornamelijk op het feit dat het 
als enig exemplaar in zijn soort overgebleven is, technisch in een 
redelijke staat verkeert en een maatvoering heeft die hergebruik 
toelaat' . 
Voor meer informatie kunt u bij de auteur terecht : 08385 - 40270.  De 
scriptie is voor f 20,- bij hem te bestellen. 

ACvG 
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Het eerste o ntwerp van de voorgeve i toont s l ecnts een  ' ha i ve '  9eve i 
i n  verg e l i j k met de çerea l i seer oe geve i . 

Het ontwerp van de voorgevel uit 1 9 1 6  is uiteindelijk breder en symmetrisch uitgevoerd. 
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VAN DE PENNINGMEESTER 

Contributie-betaling 
Voor de betaling van de contributie ontvangen de leden jaarlijks een 
acceptgiro. 
Tot voor kort stuurde de Postbank bij betaling de originele acceptgiro 
bij de dagafrekeningen mee. Tegenwoordig is dat niet meer het geval. 
De penningmeester ontvangt nu slechts een fotokopie van de voorzijde 
van de acceptgiro en niet van de achterzijde. 
Dat betekent dat, indien u iets op de achterzijde van de acceptgiro zou 
schrijven , dat bericht of die mededeling niet overkomt. 
Vandaar het verzoek om op de achterzijde van de acceptgiro geen 
mededelingen te doen . 

Contributie 1 995 
Bij de verzending van het juni-nummer moeten nog ongeveer 60 leden 
eraan worden herinnerd de contributie voor 1 995  te betalen. Het zou 
heel plezierig zijn als er bij de verzending van het volgend nummer van 
Oud Veenendaal geen herinneringen meer te hoeven worden ingesloten. 
Uw medewerking wordt zeer gewaardeerd. 

De penningmeester 

TERUGKEER UTRECHTSE ARCHIEVEN 

De verbouwing van de depots van het Rijksarchief Utrecht is achter de 
. rug. Op dit moment worden de archiefstellingen opgebouwd en vanaf 

1 mei worden de archieven terugverhuisd. De verhuizing zal ongeveer 
twee maanden in beslag nemen. In deze periode, van 1 mei tot 1 juli, 
is raadpleging van de originele stukken niet mogelijk. Bezoekers die 
genealogisch onderzoek doen, kunnen gewoon in Utrecht terecht. Van 
vele genealogische bronnen zijn foto's en microfilms beschikbaar . 
Per 1 juli is het Rijksarchief Utrecht weer geopend voor alle bezoekers. 
Informatie over de verhuizing en de raadpleging van de archieven: 
mevrouw P .T . M .  van Hezik, telefoon 030-7 1 0044. 
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BOEKAANKONDIGINGEN 

C .  van Si l fhout-van Ravenswaai j ,  Van Ravens waa,j en Van Rabens
waa,j. Surinamers met een Veens verleden 
Uitgave in e igen beheer,  1 69 blz . ,  pr i js f 3 5 , -

ln  november 1 994 stond i n  o n s  b l a d  een arti ke l ,  dat e e n  voorpubl i katie 
was van dit b ijzonder aard ig werk .  Hoewel  i n  opzet een genealogische 
stud ie ,  geeft het veel  gedeta i l leerde informatie over een g roep Veenen
dalers d ie i n  1 845 beslu it  tot em ig ratie naar Suriname . Wij vo lgen hun 
spoor, d at niet a l leen naar  Sur iname m aar ook naar A merika en Canada 
le idt, maar het Benedeneind en het Betuwse Ravenwaaij n iet  vergeet. 
De beschrijving van de  kolonisatie van p l antages ' G roningen'  en  'Voor
zorg ' ,  de  vele lotgeval len d aar e n  l ater i n  Paramar ibo is  boeiend en 
verraadt veel stud ie .  
De genealogische beschri jving van deze fami l ies i s  uitgebreid en van  
veel aard ige detai ls voorz ien .  Het  boek  is  ru im geïl l ustreerd en verzorgd 
uitgegeven .  Het feit d at d i t  a l l emaa l  i n  eigen beheer verzorgd is  d wingt 
bewonder ing af. 
Kortom :  een fraai  Veens boek d at over de  g renzen ki jkt en voor de l age 
prijs van f 35 , - b i j  de  auteur te  beste l len is (tel . 0 8 3 8 0- 1 9 7 00) . 

H . P . Deys en anderen,  Rhenen, bedreigd, bezet, bevnjd. De geschiede
nis van vijf jaar oorlogstijd in Rhenen, 
Uitgave : De gebroken lente, Rhenen, 1 90 blz . ,  prijs f 2 9 , 5 0  

D e  Stichting Gebroken Lente, o ntstaan door  de uitgave v a n  een 
fotoboek met dezelfde naam in  1 980,  gaf ter ge legenheid van vijftig 
jaar bevrijd ing opn ieuw een boek over de oor logsper iode uit, nu als deel 
8 van de Historische Heuvelreeks i n  samenwerking met de  H istorische 
Verenig ing O udhe idkamer  Rhenen en O mstreken .  
Het  overg rote dee l  i s  een vrijwe l  naar  vo l led ighe id strevende beschrij
ving van Rhenen tijdens de bezett ing . Verder een vijftal arti kelen van 
versch i l lende auteurs over wedero p bouw-arch itectuur, verzet, evacuat ie 
en de voedseltransporten i n  1 945 naar bevrijd Neder land vanuit 
Wageningen en Rhenen.  
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Het is een boek met heel veel informatie, veel illustraties en een soms 
wat verwarrende lay-out. Soms volgt het grote lijnen, soms heeft het 
aandacht voor detailfeiten .  
Wij feliciteren onze zustervereniging graag met deze uitgave. 

D.J. W. Teding van Berkhout, De basiliek, en andere volksverhalen uit 

de provincie Utrecht, 

Uitgave: Optiek, Utrecht, 96 blz. , prijs f 1 5 , -

Utrechtse volksverhalen door de auteur samengebracht, geïllustreerd en  
op rijm gezet. Ook Veenendaal komt aan de orde. 
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MEDEDELINGEN 

* De volgende bijeenkomst van de Historische Vereniging wordt 
gehouden op donderdag 1 5 juni. 
Mevrouw A. Vermeulen-Esser zal dan spreken over klederdrachten in 
Veenendaal en omgeving. 
Mevrouw Vermeulen is niet alleen deskundig op het gebied van 
streekdrachten maar restaureert en vervaardigt ook traditionele kleding. 
Aan de hand van vertelling en voorstelling zult u een beeld krijgen van 
het verleden dat nog niet zo ver achter ons ligt. 

dus: - donderdag 1 5  juni 
- om 1 9.45 uur 
- in 'de Meent' , Grote Beer 1 0  
- mevrouw A. Vermeulen-Esser over klederdrachten uit onze 

omgeving 
- iedereen is welkom - de toegang is vrij 

LET U O P  DE DATUM !  (WIJKT AF VAN EERDERE MEDEDELINGEN) 

* De Historische Vereniging bestaat dit jaar 1 0 jaar en wil dit graag 
vieren met een flinke uitbreiding van het ledenaantal. 
Zowel voor nieuwe leden als voor hen die nieuwe leden aanbrengen is 
weer een aantal passende geschenken beschikbaar. 
Helpt u mee nieuwe leden te werven voor onze vereniging? 

* Rond de herdenking van de bevrijding kwamen weer enkele oude 
publikaties uit de jaren veertig in de belangstelling. Hebt u oude 
brochures, boekjes, pamfletten en ander materiaal dat u wilt afstaan 
aan de vereniging, neemt u dan contact op met de secretaris of met 
één van de andere bestuursleden. 
Dit geldt overigens voor alle gedrukt materiaal, zoals oude jubileum
boekjes, informatieboekjes van scholen etc. 

* Elders in dit nummer vindt u informatie over de fotowedstrijd die de 
Historische Vereniging dit jaar organiseert. Aarzelt u niet om mee te 
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doen. Zowel leden als niet-leden kunnen hun bijdrage inzenden. Hoe 
meer deelnemers, hoe meer vreugd. 

* De Vereniging Veluwse Geslachten bestaat dit jaar 20 jaar en viert dit 
onder meer met een grote genealogische en heraldische markt in 
Barneveld op zaterdag 28 oktober. 
Wilt u meedoen met een presentatie of hebt u belangstelling, neemt u 
dan contact op met de jubileumcommissie: de heer T. van den Brink, 
telefoon 03420- 14468. 

* ' Op de rand van de aarde'  is de titel van een tentoonstelling die tot 
29 oktober te zien is in het U niversiteitsmuseum, Biltstraat 1 6 6  te 
Utrecht. Het betreft hier een tentoonstelling, waaraan vele instellingen 
meewerken, over de rol van de mens in de geschiedenis, zijn ontwikke
ling en zijn invloed op het milieu. 

* 'Traditie, t1ïdschrift o ver tradities en trends ' is een nieuw kwartaal blad 
over de achtergronden van het dagelijks leven. 
Het is een uitgave van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en 
wil historische informatie geven over allerlei gewone dagelijkse zaken, 
maar lijkt gezien de inhoud van het eerste nummer toch vooral een 
gewoon historisch tijdschrift. 
Een jaarabonnement kost f 3 5,- (tel. 030-3 1 9997 ) .  

* Ook 'Alledaagse Dingen' is een nieuw tijdschrift uitgegeven door 
hetzelfde Centrum voor Volkscultuur en wil informatie geven over 
actuele ontwikkelingen op het gebied van volkscultuur, regionale 
geschiedenis, folklore en volkskunst in Nederland en Vlaanderen. 

· Het wil vooral een informatieblad zijn, waarbij het zich met name ook 
richt op leden van historische verenigingen. 
Een proefabonnement kost f 20,- (tel. 030-3 1 9 9 7 ). 

* De data voor de volgende bijeenkomsten zijn: 
- 1 5 juni regionale klederdrachten 
- 1 2 september 200 jaar gemeente Veenendaal 
- 23 november 1 0  jaar Oud Veenendaal 

72 



Oud Veenendaal 

September 1995 



* IOe jaargang, nummer J 
verschijnc 4 maal per jaar 

Redactie 
Dr R. Bisschop 
M. Brink 
Drs A.C. van Grootheesl, eindredaaeur 
]M.M. Regwp 

Redaaie-adres: Sloep 1, 3904 SZ T-éenendaal 

Bestuur 
G. T-érhoef r.a., voorziuer 
Dr R. Bisschop, secretaris 
Mevr. H.H. Will-van Barneveld, penningmeester 
D.J Bouwhuis 
M. Brink 
L. G. W Smolders 
Mevr. T Valkenburg-i!an Bruxsvoorl 

Secretariaat: Prinsesselaan 38, 3905 GL T-éenendaal 
telefoon 08385-22691 

Ledenadministratie: P Will, Houtwal 5, 3904 DM T-éenendaal 
telefoon 08385-n523 

Werkgroepen en Commissies: 
D.J Bouwhuis, Bezaan 1, 3904 PA T-éenendaal 
telefoon 08385-28830 

Postbank: 
nr. 4043n7, l. n. v. Hiswrische T-éreniging Oud T-éenendaal 

De contributie bedraagt f 25, -- per jaar. vóor leden lal 18 jaar f JO, -- per jaar. 
Losse nummers van dil blad f 7,50 
Hel lidmaatschap van de vereniging loopt gelijk mel hel kalenderjaar. 
Opzegging alleen schrifr,elijk en lal vier weken vóór hel begin van hel 
nieuwe verenzgzngs1aar. 

Druk: Drukkerij Davelaar BV 
Niels uil deze uitgave mag worden gereproduceerd 
zonder schriftelijke lOeslemming van de redaaie. 



Historische Vereniging Oud Veenendaal 

Inhoud jaargang 1 0 , nummer 3 (september 1 995) 
Van de redactie, pag. 75 

Zonder 'Venlo 1543' geen Veenendaal ! ,  pag. 76 
Hoe Rhenen Veenendaal kwijtraakte, pag. 90 

Middenpagina 98, 99 
Veenendaal hing in 1 949 de vlag uit, pag. 101 

' De jongens van 't Veen zijn zo flink en stoer', pag. 115 
Door collaboratie los van Rhenen, pag. 117 

Mededelingen, pag. 123 



Dus 

400 

in café 

C e 

In september 1 949 werd het 400-jarig bestaan van Veenendaal op uitbundige wijze 

gevierd. Een collage van advertenties laat zien dat de Veenendaalse winkeliers tal van 

aktiviteiten organiseerden gedurende de feestweek. 



200 VEENENDAAL 400 

Veenendaal is in de sfeer van het herdenken en over de juiste datum 
van het bestaan van Veenendaal wordt in Veenendaal door diverse 
partijen gediscussieerd. Daarin is Veenendaal niet uniek, want in 
menige stad zijn stukken over verkregen stadsrechten in de loop der 
eeuwen zoekgeraakt. 
Nu we het toch over jubilea hebben: Voor u ligt het 40e nummer van 
Oud Veenendaal. Weliswaar het 3e nummer van de 1 0e jaargang 
maar het nul-nummer is verschenen in december 1985. 
Op 2 3 november hopen we het 10-jarig bestaan van onze vereniging 
te vieren. 

De komende bijeenkomst is op dinsdag 12 september en staat geheel 
in het kader van het 200-jarig bestaan van Veenendaal als zelfstandi
ge gemeente. De voordracht wordt ditmaal gehouden in gebouw El
theto aan de Fluiterstraat. 

Dit nummer staat geheel in het teken van de Veenendaalse herden
kingen. M. Brink kijkt terug op de viering van het 400-jarig bestaan in 
1949: een groot feest in het naoorlogse dorp. H. P. Deys bekijkt het 
200-jarig bestaan vanuit Rhenens gezichtspunt en D. van Doorn 
geeft, op basis van de bestaande literatuur van de Veenendaalse 
visie, een overzicht. W. H. Strous laat in een boeiend artikel zien dat 
zonder de politieke rust en eenheid in het midden van de 1 6e eeuw 
het onstaan van Veenendaal niet goed moge!tjk was ge weest. 
Misschien nog niet zo gek van de gemeente Veenendaal om het 200-
jarig bestaan als zelfstandige gemeente te vieren. Van de datum 
hiervan zijn we tenminste zeker. Hoewel . . .  
Deze maand verschijnt van de Historische Vereniging in samen
werking met de gemeente Veenendaal een boek van de hand van 
onze secretaris dr R. Bisschop. Hierin staan alle historische feiten -
na archiefonderzoek zorgvuldig op een njtje gezet - rond het ontstaan 
van de Gemeente Veenendaal. 

A CvG 
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ZONDER "VENLO 1543 " GEEN VEENENDAAL! 

Conceptie, groei en geboorte van een veendorp 

Verantwoording 
In 1 993 vonden twee gebeurtenissen plaats die voor mij aanleiding 
waren een gedachte uit te werken over de preciese datum van ont
staan van het dorp Veenendaal. 
Op 18 februari 1 993 hield dr T. Stol uit Amsterdam voor de leden 
van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en omstreken 
een lezing over " Het ontstaan van Veenendaal in nauwe relatie met 
de vroege geschiedenis van Rhenen" . Hij was uitgenodigd naar aan
leiding van de verschijning van de handelseditie van zijn proefschrift 
van 25 september 1 990 1

• 

Op 10 september 1 993 organiseerde het bestuur van de Vereniging 
" Gelre" in Venlo een internationaal, ééndaags, historisch-weten
schappelijk symposium ter herdenking van een in 1 543 - dus 450 
jaar geleden - plaatsgehad hebbende gebeurtenis. Ter gelegenheid 
van dit voor het hertogdom Gelre zo belangrijke jaar werd tevens een 
opstellenbundel uitgegeven2

• 

Terwijl Stol in Rhenen zijn lezing hield over het moerassige gebied 
tussen Sticht en Gel re, en dan met name over de afwateringsproble
men van de streek als gevolg van de ontveningen, besefte ik plots de 
betekenis van Verdrag en Tractaat van Venlo voor dat grensgebied 
waarover al zo lang geruzied en gekibbeld werd door de direct 
betrokkenen en hun landsheren. Deze overeenkomsten van Karel V 
met hertog Willem van Kleef, Gulik en Berg en met de Gelderse 
onderdanen waren de voorwaarden waaronder het dorp Veenendaal 
kon ontstaan. 
Voor dit artikel heb ik mij gebaseerd op twee bronnen. Dankbaar heb 
ik de door Stol in de archieven opgedoken gegevens ten behoeve van 
zijn dissertatie voor mijn eigen doel benut, voorzover het de periode 
tot 1581, het jaar van Verlatinge van Philips 1 1 ,  betreft. Ik heb ze 
kunnen gebruiken om mijn eigen stelling te onderbouwen. 
Uit de opstellenbundel heb ik geput uit de Ter inleiding. De vrede van 
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Venlo ( 1543): keerpunt in de geschiedenis en sluitstuk van een con

sequent volgehouden politiek van Moorman van Kappen (p. 7-11) en 
de twee bijdragen van Keverling Buisman Het Tractaat van Venlo, 12 

september 1543. Inhoud, ratificatie en overlevering (p. 247-266) en 
Het Tractaat van 12 september 1543. De tekst (p. 267-277). 

Veenendaal vierde in 1 949 zijn 400-jarig bestaan. Later, in de zeven
tiger jaren, werd een felle discussie gevoerd over een ander stich
tingsjaar, dat naar de mening van velen juister zou zijn. De strijd ging 
toen over 14 7 3, toen bisschop David van Bourgondië de Grift liet 
graven in een eerste poging tot ontvening van het gebied tussen zijn 
Sticht en het hertogdom Gelre, en 1 549, het jaar waarin de Antwer
penaar Gilbert van Schoonbeke zijn octrooi verkreeg. Nieuwe feiten 
kwamen toen echter niet naar boven. 
Maar beide jaren zijn in mijn optiek niet juist. Ze hebben wel te 
maken met Veenendaal maar geen van beide is het stichtingsjaar. En 
om te voorkomen dat er over vijf jaar, in 1999, weer strijd ontbrandt 
tussen Veenendaalers onderling, geef ik, als objectieve waarnemer 
en buitenstaander, hierbij een andere mogelijkheid, een nieuwe visie. 
Ik ben van mening dat de gebeurtenissen in Venlo op en direct voor
afgaande aan 7 september 1 543 de directe aanleiding zijn geweest 
dat Veenendaal er is gekomen. Zonder "Venlo 1543" zou Veenen
daal vroeger of later ook wel zijn ontstaan maar wellicht niet op 
dezelfde plaats of in de huidige vorm. 

Voorgeschiedenis en conceptie van een nederzetting 

Een cruciale datum in de ontstaansgeschiedenis van Veenendaal is 
naar mijn mening 7 september 1 543, de dag waarop hertog Willem3 

(15 1 6-1592) van Kleef, Gulik en Berg in een legertent voor Venlo zijn 
voetval deed voor keizer Karel V (1500-1558), daarmee zijn neder
laag in de strijd om Gelre en Zutphen erkennend. 
Willem had de waardigheid van hertog van Gelre en graaf van Zut
phen verworven. Karel V echter had zich vanaf het begin van zijn 
regeerperiode voorgenomen om de Zeventien Nederlanden aaneen te 
smeden tot één geheel, een personele unie onder zijn bewind. Hij 
hield die politiek consequent vol, te beginnen met Friesland in 1 51 5-
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1 524, Overijssel 
in 1 528 ,  en Gro
ningen en Dren
the in 1 536. In 
1 528 nam Karel, 
als hertog van 
Brabant en graaf 
van Holland, het 
we r e l dlijk be -
stuur van U-
trecht op zich. In 
datze lfde jaar 
sloot hi j  in Gor
cum een verdrag 
met hertog Karel 
van Gelre over 
de opvolging in 
Gelre. 
Toen hertog Wil
lem van Kleef 
zich de hertogs-

Keizer Karel v ( 1 500- 1 5 5 8 )  kroon van Gelre 
l iet  aanre iken 

haalde hij zich daarmee de vijandschap van Karel V op de hals. En er 
was sinds 1 538 al conflictstof genoeg geweest tussen de heren, 
maar deze erfopvolgingskwestie was voor Karel aanleiding om daad
werkelijk naar de wapens te grijpen. De belening met de landsheerlij
ke rechten over Gelre en Zutphen was een zaak van rijksleenrecht en 
Karel V was het hoofd van het Heilige Roomse Rijk. Karel had zich 
op 2 januari 1 540 door zijn broer, de Rooms-Koning Ferdinand 1 ,  al 
van rijkswege laten belenen met het hertogdom Gelre en graafschap 
Zutphen. Karel had verder nog de terechte vrees dat Willem zich bij 
andere protestantse rijksvorsten zou aansluiten waardoor een wig 
zou worden gedreven in zijn, Karels, katholieke landen vanaf de 
Zuiderzee tot diep in de landen om de Midden- Rijn. Het conflict 
tussen Willem en Karel werd bovendien nog eens op Europees niveau 
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getild doordat Willem een verbond sloot met de Franse koning Frans 
1 en zich verloofde met 's konings nicht Jeanne d' Albret, prinses van 
Navarra. Door al deze voor Karel moverende redenen werd de on
enigheid tussen hertog Willem en keizer Karel V niet slechts een 
gevecht om zomaar één van de gewesten in de Nederlanden. 
Overigens bleef Willem na zijn nederlaag tegen Karel wel hertog van 
Kleef, Gul ik en Berg. Op die landen kon Karel geen aanspraken laten 
gelden. Bovendien moest Karel trachten door voorzichtig manoevre
ren te voorkomen dat Willem in de armen van het Schmalkaldisch 
Verbond zou worden gedreven4

• 

Dankzij de uitkomst van de strijd werden de voorwaarden geschapen 
voor het ontstaan en ontwikkeling van wat nu Veenendaal is. Temid
den van een zompig moeras ergens in het immense rijk van keizer 
Karel V dat zich over een groot deel van het huidige West Europa 
uitstrekte, werden de gevolgen van het Verdrag van Venlo van 7 
september 1543 in de loop van de daaropvolgende jaren zichtbaar. 
Eén zaadje van Karel's geslaagde centralisatiepolitiek kon in de 
Gelderse Vallei ontkiemen. 

Linker helft van de kaart van de Bisschop Davids-Grift tussen Rhenen en Veenendaal, ca 

1 620,  Rau,  Top. A tlas, 2 1 4  (coli . W . H. Strous, Rhenen) 

Toen op 7 september Willem zijn landsheerlijke rechten overdroeg 
aan Karel konden de ingezetenen van het gewest hierop hoegenaamd 
geen invloed uitoefenen. Een kleine week later, op 12 september 
daaropvolgend, trof Karel met de afgezanten van het hertogdom een 
overeenkomst. In 9 artikelen wordt de opvolging vastgelegd; privile
ges, vrijheden en gewoonten worden bevestigd; er wordt gesproken 
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over de stadhouder;  en  over het vergeven van a m bten en offi c iën .  
A l les  dus zu iver  Ge lderse zaken,  van geen belang voor  andere ge
westen of de len van Kare l 's  r ij k .  Het Tractaat ze lf heeft derhalve 
geen d i recte i nv loed gehad op  de  ontwi kkel ing van het dorp Veenen
daa l . 

Groei van een vrucht 
Al snel na de éénword ing van Kare l 's  landen en het - m i n  of meer -
wegval len van de  " binnengrenzen " worden er  aktiviteiten ontplooid 
i n  het zuiden van de  Ge lderse Va l le i . 
Er waren in d it  geb ied a l  eerder a ct iviteiten geweest. I n  de zeventiger  
jaren van de  voorgaande eeuw h ad b isschop David van Bourgond ië  
(ca .  1 427- 1 496 )  a l  een pog ing ondernomen.  H ij was het  d ie  i n  1 47 3  
begon met de  eerste verveningen door een ontwater ings- en turfaf
voerkanaal te l aten g raven d ie  l ater zijn naam,  de B isschop Davids
gr ift, zou gaan dragen .  Maar  het kwam niet echt van de grond.  Dat 
David op  prob lemen bedacht was,  mag bl i jken uit het feit d at hij de  
afwatering op  enkele honderden m eters weste l i jk  van  de  g rensschei
d ing l iet aanleggen .  Gedeelten van de  Kromme Eem,  voorzover d ie  
op de sche id ing l agen,  heeft hi j  n iet  w i l l en  benutten,  w aarschijn l i jk  
om z i jn buurman, de  hertog van Ge l re ,  n iet te provoceren .  
De p lannen van Dav id  l eden  schip breuk door  po l it ieke onrust en ze lfs 
een heuse ( Stichtse) burgeroor log tussen 1 48 1  en 1 48 3 .  O o k  de 
hertog van Gel re g ing z i ch ermee bemoeien en sloot z ich aan bij 
Davids tegenstanders, en  daarmee was het pleit beslecht, voorzover 
het de ontwikkel ing van de Gr ift betreft . Ook in de  volgende decenni
a b leven de  hertogen van Ge l re z ich vijand ig gedragen ten opz ichte 
van de m achts- en gebiedsuitbre id ingen van de H a bsburgers door 
w ie  zi j  z ich o mr ingd wisten .  De G rift werd niet meer onderhouden en 
verl andde .  Tot i n  1 543 rust en pol it ie ke stab i l iteit i n  het  gebied 
terug keerden .  
Toen ook werd vervening com merciëe l  aantre kke l ijk  en voor  onderne
mende beleggers kwamen goede perspectieven op  i nteressante 
rendementen in het verschiet.  Het zu ide l i jk  gedeelte van de Va l le i  
werd een e cht ontg inn ingsgebied . 
Aan een g roep burgers, voornamel i jk  uit de stad Utrecht afkomstig ,  
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werd in 1 546 een concessie verleend in wat bekend is als de Gelder
se en Stichtse of Rhenense venen. In dit gebied op en rond het 
Kleine Venlo5

, een stukje van de in de ijstijd gevormde stuwwal 
waar ook de Emmikhuizerberg en het Grote Venlo deel van uitmaak
ten,  ontstond later het dorp Veenendaal. 
In 1 5 5 0  werd aan een Zuidnederlandse groep kooplui onder leiding 
van Gilbert van Schoonbeke Jr ( 1 5 1 9- 1 5 5 6 ) octrooi verleend om in 
een noordelijker gelegen gedeelte van de Vallei turf te steken. Gilbert 
had zijn turf nodig voor de uitleg van zijn stad Antwerpen. Hij was 
wat wij nu zouden noemen projectontwikkelaar. Op de open plekken 
binnen Antwerpen legde hij 8. 800 meter straat aan en bouwde of liet 
bouwen - als "makelaar" - huizen en vestingwallen. De stenen van 
de bouwwerken aan de Amerika Lei, de Duitse Lei en nog drie 
andere Leiën zijn gebakken met behulp van turf uit het gebied ten 
noorden van de Emmikhuizerberg. Helaas is de omwalling inmiddels 
afgebroken waardoor de resultaten van de turfstekerij uit onze regio 
niet meer zichtbaar zijn6

• Gilbert was voornamelijk bezig in het 
gebied ten noorden van het octrooigebied van 1 546. 

De conflicten tussen het Sticht en Gelre dateren uit het begin van de 
turfwinning. De natuurlijke gesteldheid in de Vallei zorgde voor een 
uitstekende afwatering. Tussen de Rijn en de toenmalige Zuiderzee, 
dus tussen zuid en noord, was een verval van ruim 4 ½ meter. De 
hoogteverschillen tussen oost- en westzijde van de Vallei sloten 
hierop aan. Totdat de ontvening startte. Als veen wordt afgegraven 
leidt dat tot een daling van het maaiveld en dus tot ontwateringspro
blemen. Daarbij lag het noordelijke gedeelte van de Vallei in het 
Sticht en het zuiden lag gedeeltelijk in Gelre, vóór 1 543 twee zelf
standige bestuurlijke eenheden .  Het Sticht, en met name Amersfoort, 
zag de watervloed ná de ontvening al op zich afkomen en bepleitte 
een waterkering bij de Emmikhuizerberg. Ten zuiden daarvan moest 
geloosd worden op de Rijn, een tegennatuurlijke oplossing. In eerste 
instantie werd ervoor gekozen om tussen zuid en noord een strook 
veen niet te ontginnen - een natuurlijke dam - aan weerszijden van 
Emmikhuizen. Later -in 1 6 52/ 1 6 5 3  - kwam daarvoor de Slaperdijk. 
Waterstaatkundige conflicten tussen belanghebbenden in Sticht en 
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Gelre waren aan de orde van de dag, zelfs tot in onze eeuw. 
Maar op 7 september 1543  werden de voorwaarden geschapen om 
de ontvening commercieel aan te pakken. Afwateringsproblemen 
bleven bestaan maar konden nu worden voorgelegd aan en oplos
singen konden worden aangedragen bij de gezamenlijke landsheer. 

Stol haalt in zijn boek de definitie van Heslinga aan over wat onder 
een veenkolonie moet worden verstaan: 
"veenkolonie noemt men een nederzetting ontstaan bij de stelselma
tige commerciële vervening van onbe woonde veenstreken door 
daarvoor in het leven geroepen vennootschappen e.a. sinds het 
midden van de 1 6e eeuw. De term wordt in het b1ïzonder gebruikt 
voor dorpen die ontstaan z1ïn na de afgraving van hoogveencom
plexen ". 
Er woonden tot 1 543 wel wat mensen in het veen, zeker na het 
graven van de Grift in de zeventiger jaren van de 1 5e eeuw, maar 
een nederzetting kon deze verspreide bewoning niet worden ge
noemd. Toen bisschop David zijn Gr ift had gegraven waren daarin 
ook enkele schutten gebouwd. En dat waren de plaatsen waar enige 
huizen stonden. 
Vóór 1 543 werden de venen in het zuiden van de Vallei zowel aan 
Gelderse als aan Stichtse zijde extensief tot zéér extensief geëxploi
teerd. De turfgebruikers woonden in de op de hogere zandgronden 
gelegen dorpen en namen slechts wat ze nodig hadden voor de 
dagelijkse behoeften . Toen de vraag naar turf toenam, was het 
practisch ongerepte zuiden van de Vallei een interessant beleggings
object. 
Er zijn een drietal redenen aan te wijzen waarom vanaf 1 543 de 
turfwinning rendabel werd. Ten eerste de terugkeer van de politieke 
rust nu er één landsheer was. Ten tweede de enorme economische 
groei en bloei van de steden. Zij hadden voor hun stadsuitbreidingen 
baksteen nodig en voor de fabricage daarvan was turf als brandstof 
onontbeerlijk. Stol spreekt over een verdubbeling van de turfprijzen 
tussen 1 540 en 1 5 5 0. En de derde en wellicht belangrijkste reden 
was dat Karel V als heer van Utrecht en hertog van Gelre grote 
stukken veen in het zuiden van de Vallei bezat waarvan hij geen 
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inkomsten had genoten. Na zijn overwinning op Willem werd het 
algemeen beheer van de landen gevoerd door Karels zuster Maria 
( 1 505- 1 5 5 8 ) ,  Koningin Weduwe van Hongarije, Bohemen enz., met 
de Rekenkamer te Brussel. Maria gaf reeds op 2 1  september 1 543 
opdracht aan de Hollander Gerard Renoy om over de stand van de 
domeinen te beraadslagen met de stadhouder in Gelre. Gerard deed 
meer dan hem gevraagd werd. Hij deed een nauwkeurig onderzoek 
en stelde een uitvoerig rapport op dat hij aan Maria aanbood. (Op 
grond van deze noeste arbeid werd hij in 1 545 benoemd tot rent
meest�r-generaal) 7 • 

Voor wat betreft de Gelderse Vallei vinden we in het rapport onder 
paragraaf 40 de volgende aantekening terug8

: 

"Grenzen tussen Rhenen en Wageningen. 
Lange tijd voor de reductie van het land van Gelre zijn die van 
Wageningen alt1ïd met geweld voortgegaan met het "fouer et pendre 
(?steken) van turf buiten de veendenïen van de Keizer en z1ïn onder
danen aan de kan t  van Utrecht. En die van Rhenen, die hen wilden 
beletten, z1ïn enkele keren met hen in aanraking gekomen. Om te 
zorgen dat dit voor de toekomst wordt voorkomen en om het goed 
van de Keizer te bewaren en om tussen z1ïn onderdanen vrede en 
overeenstemming te behouden, zou het wel nodig zijn om enkele 
mensen aan te stellen, zowel van de kan t van Utrecht als van Gelre, 
om grenzen te maken tussen de venen van de kan t van Utrecht en 
van Gelre. " 
Maria stelt onder anderen, namens Utrechtse zijde Franssen Nijenro
de aan. Hem vinden we later terug als één der veengenoten van het 
octrooi van 1 546. 
Landmeter Evert van Schaik stelde in juni 1 545 een rapport samen 
en droeg oplossingen aan voor problemen die hij had gesignaleerd. 
Daarop vroegen de eigenaren - de veengenoten van de Gelderse en 
Rhenense (c.q. Stichtse) venen - octrooi aan dat hen op 12 maart 
1 546 werd verleend. De onderhandelingen tussen de veengenoten 
en hun landsheer Karel V over de aan de keizer te betalen impost 
blijven hier buiten beschouwing. Stol haalt vervolgens een aantal 
data aan waarop beslissingen werden genomen om het gebied te 
kunnen gaan ontginnen. De Grift moest bijvoorbeeld weer bevaarbaar 
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Het wapen van het voormali

ge Veenraadschap; het schip 

en de zee zijn van goud, de 

achtergrond is blauw. 

gemaakt worden. Sluizen en schutten werden opgeknapt of ver
nieuwd; jaagpaden werden aangelegd. De arbeiders verbleven 's 
nachts in Rhenen waar zondags ook het loon werd uitbetaald. De 
feestelijke (her)opening van de Grift vond plaats op 16 oktober 
1 551. Men voer met vol le zeilen het veen in. Het graven kon begin
nen. 
Ook het noordelijke gedeelte van de vallei had Karels belangstelling. 
Van Schoonbeke, de Antwerpenaar die om turf zat te springen voor 
zijn talrijke steenovens en bierbrouwerijen, speelde hierop in. Hij stel
de Karel voor een kanaal te graven van Amersfoort naar Emmikhui
zen zodat ook daar het veen, waaronder veen van de keizer zelf, te 
gelde kon worden gemaakt . Karel verleende hem op 31 maart 1550 
het octrooi voor de waterstaat en de turfwinning. Van Schoonbeke 
c.s. zetten vaart achter hun initiatief. Reeds in juli 155 1 voer de 
eerste turfschuit door de Schonebekergrift richting Amersfoort ! 
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Met andere woorden ,  de groei en ontwikkeling van het op 7 septem
ber 1 543 in de grond gelegde zaadje verliep voorspoedig . 

De kroon op het werk : de geboorte van het dorp Veenendaal 
In het zuidelijk gedeelte van de vallei waren dus nu de voorwaarden 
geschapen voor het ontstaan van een veenkolonie, echter nog 
zonder de voorzieningen van een leefgemeenschap. Er ontbrak nog 
één of andere vorm van bestuur voor het octrooigebied en ook de 
uiterlijke kenmerken van een dorp werden nog gemist: een kerk, een 
herberg/kroeg/café en een marktplein met daaromheen de huizen. 
De bestuursvorm werd bij octrooi van 3 1  augustus 1 5 6 3  geregeld 
door de centrale regering in Brussel uit naam van Philips Il ( 1 527-
1 598 )  waarbij de bestuurlijke en  financiële kanten in  handen van de 
veenraden werden gelegd. Er waren in de voorafgaande jaren vele 
conflicten geweest inzake de organisatie van het gebied maar de 

Kaart van de G elderse Val le i ,  van  de Grebbe tot A mersfoort, noorden l i nks .  RAG Arch .  

Culemborg (co l i .  W.H .  Strous, Rhenen)  
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bevoegdheden werden nu duidelijk geregeld. 
De stichting van een kerk is door Stol eveneens uitgezocht. Hij kon 
zich niet voorstellen dat reeds in l 549, dus nog voordat de Grift 
weer bevaarbaar was gemaakt, zoveel mensen i:Îch in het veen 
hadden gevestigd dat een stichting van een kerk zinvol zou zijn 
geweest. Het jaar 1549 wijst hij zonder meer af, onder andere op 
grond van verkeerde interpretatie van de tijdmeting. De eerste maal 
dat hij iets vindt over de stichting van een kerk is in een verslag van 
een vergadering van de veengenoten in 1552. Men maakte zich 
zorgen over het ontbreken, in het veengebied, van geestelijke bij
stand bij ziekte en dood en daardoor over gebrek aan fatsoenlijke 
arbeidskrachten die uit bezorgheid voor vrouw en kinderen zouden 
weigeren in het veen te komen werken. 
Landvoogdes Maria van Hongarije in 1553 en Philips Il op 31 maart 
1 558 hechtten hun goedkeuring aan de plannen om te komen tot de 
stichting van een kerk. Dan, na een aantal jaren van stilte, wordt in 
augustus 1 561 het besluit genomen om de veenkerk te bouwen op 
de Kleine Venlo. Vóór de kerk zou een markt aangelegd worden en 
ook een korenmolen werd gepland. De Kleine Venlo was een zand
heuvel die boven het veen uitstak, dus van enige bebouwing was 
waarschijnlijk al sprake. 
Het duurde vervolgens nog een paar jaar maar op 1 mei 1 566 was 
het zover. Johannes Knijff, de latere bisschop van Groningen, mocht 
als vicaris-generaal van de aartsbisschop van Utrecht de kerk, de 
Oude of Salvatorkerk, inwijden, één van de twee rijksmonumenten 
die Veenendaal bezit . Net op tijd overigens, want het zal wel de 
laatste inwijding, of anders één van de laatsten, van een katholieke 
kerk zijn geweest. Drie maanden later, op· 10 augustus 1566 barstte 
in de Zuidelijke Nederlanden de beeldenstorm los die tussen 22 
augustus en begin september 1566 ook in talrijke steden en dorpen 
in de Noordelijke Nederlanden woedde. 

Conclusie 
Stol haalt de lokale perikelen rond de vaststelling van het geboorte
jaar van Veenendaal uitvoerig aan. De éne partij noemt het graven 
van de Grift het beginjaar, de andere de datum van octrooiverlening 
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aan Gilbert van Schoonbeke. En vervolgens constateert hij dat date
ring van de geboorte van het dorp Veenendaal tot verwarring leidt, 
welk standpunt ook wordt ingenomen. Hij eindigt met de aanbevel ing 
dat 1 2 maart 1 546 - de octrooidatum van de veengenoten - uiste
kende papieren heeft als geboortedatum van het dorp. 
Zijn constatering dat van Schoonbeke geen rol heeft gespeeld in de 
stichting van Veendaal kan ik na lezing van zijn boek, onderschrijven. 
Maar met 1 2 maart 1546 als geboortedatum ben ik het niet eens. 
In de geschiedenis van het zuidelijk gedeelte van de Vallei is slechts 
een korte periode aan te wijzen waarin Veenendaal de gelegenheid 
heeft gehad te kunnen ontstaan. Het zal altijd de vraag blijven óf 
Veenendaal er in deze vorm en op deze plaats zou zijn gekomen 
zonder de erfopvolgingsstrijd in Gelre. 
De conceptie vindt plaats op 7 september 1 543 als keizer Karel V bij 
Venlo landsheer wordt van Gelre. Het bestuur over de twee gebieden 
Sticht en Gelre ligt dan in één hand. Deze periode eindigt in 1581 als 
Philips I l  als landsheer wordt verlaten en de gewesten, waaronder 
het Sticht en Gelre, zich ieder voor hun eigen gebied, zien als de 
rechtsopvolger \fan de landsheer. Conflicten op waterstaatkundig 
terrein barstten dan weer in verhevigde mate los en blijven doorsud
deren tot in de jaren zestig van onze eeuw. 
Door de nederlaag van hertog Willem, en de interesse van keizer 
Karel V voor de exploitatie van het veen, is er een periode van 
(slechts) 38 jaar waarin Veenendaal zich kon en mocht ontwikkelen. 
De exploitanten van het veen hebben die kans met beide handen 
aangegrepen. De kroon op hun werk werd gezet met de inwijding 
van de kerk op 1 mei 1 566. 
7 september 1 543 zou ik als datum van conceptie willen verdedigen. 
Ik meen aangetoond te hebben - dank zij alle gegevens die Stol ten 
behoeve van zijn eigen onderzoek in zijn boek heeft aangedragen -
dat deze datum het begin is geweest. Alle data tussen 7 september 
1543 - het allereerste begin - en 1 mei 1 566 - de voltooiïng - zijn 
noodzakelijke stappen geweest in de ontwikkeling van het dorp, 
maar niet meer dan slechts stappen tijdens een groeiproces van 23 
jaar. Toen in de Bataafse-Franse tijd Veenendaal zich van Rhenen 
afscheidde, was dat omdat de volwassenheid was bereikt. 
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Maar, zonder Venlo 7 september 1 543 geen Veenendaal! 
In 1 993  hebben de Veenendalers de kans gemist om feest te vieren 
bij het feit dat 450  jaar geleden de aanzet tot ontstaan van hun dorp 
werd gegeven. Een belangrijke datum is aan hun aa�dacht ontsnapt. 
Helaas. En eens te meer blijkt daarmee dat beslissingen ver van het 
eigen bed een ongedachte uitstraling kunnen hebben op ontwikke
lingen dicht bij huis. 

Wil lem H .  Strous 

Noten 
1 .  T. Stol, De Veenkolonie Veenendaal. Turfwinning en waterstaat in het zuiden van 

de Gelderse Vallei, 1 546- 1653, Stichtse H istorische ReekslWalburg Pers, 1 99 2  
2 .  Keverl ing Buisman, F .  (eindred.) Verdrag en Tractaat van Venlo. Herdenkingsbun

del, 1 543- 1993. Werken Gelre No .  43 H ilversum ,  1 99 3  
3 .  Deze hertog Willem was de vijfde Wil lem van K leef, Gulik e n  Berg e n  de tweede 
Willem van Gelre en Zutphen. 
4. Schmalkaldisch Verbond of Liga van Schmalkalden, verbond van Duitse protes
tantse vorsten en steden, in 1 5 3 1  opgericht ter verdediging van hun geloof en 
politieke zelfstandigheid tegen Karel V. In de slag bij Mühlberg (24 april 1 547) werd 
de laatste protestantse keurvorst, Johan Frederik van Saksen, verslagen waamee de 
Liga ophield te bestaan. 
5. De naam heeft niets te maken met de p laats Venlo waar in 1 543 het Verdrag werd 
gesloten dat zou leiden tot het ontstaan van Veenendaal . 
6. Met dank aan de heer J .H .  van Tongeren u it Amsterdam die op 1 6  maart 1 994 
voor de leden van de H istorische Vereniging Oud Veenendaal een l ezing hield over 
G ilbert van Schoonbeke en zijn betekenis voor' Veenendaal. 
7. S loet, J .J. S Baron, Toestand der domeinen, landsheerltïke inkomsten en gerechtig
heden in het land van Gelre in 1 543. Bijdragen en mededelingen Gelre,  deel X I. 
8. Met dank aan W.J. H .M.  van de Pas voo r  de vertal ing . 
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Afbeelding van de voetval van Hertog Willem van Kleef voor keizer Karel V in het 
legerkamp voor Venlo (kopergravure van Dirck Volckersz. Coornhert naar een oudere 
versie van Maerten van Heemskerck). (Städtisches Museum Haus Koekkoek, Kleef) 
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HOE RHENEN VEENENDAAL KWIJT RAAKTE 

Dit jaar is het 200 jaar geleden, dat Veenendaal zich afscheidde van 
Rhenen en daardoor een zelfstandige gemeente vormde. Deze ge
beurtenis is voor Veenendaal van groot belang geweest en in dit 
artikel zal worden ingegaan op de Rhenense aspecten van deze ge
beurtenis. Elders in dit blad wordt de kwestie beschreven vanuit de 
visie van Veenendaal in die t1ïd. 

Tot aan 1 795 behoorde Veenendaal tot de jurisdictie, het rechtsge
bied van Rhenen, dat wil zeggen het gebied waarover het Rhenense 
stadsbestuur de directe macht had. 
Aanvankelijk was Veenendaal, in die tijd het Reensche Veen of kort
weg 't Veen geheten, een dun bevolkt veengebied waarin hoofdzake
lijk turfgravers en turfstekers woonden. Langzamerhand groeide de 
buurtschap en kwam er een kerk en een school. Omdat het gebied 
zeer drassig was en doorsneden werd door vele kanalen en sloten die 
van groot belang waren voor de waterbeheersing en het transport 
van voornamelijk turf, bestond er reeds lang een soort waterschaps
bestuur dat bekend stond onder de naam van het Veenraadschap der 
Geldersche en Stichtsche Veenen. Het was een belangrijk en machtig 
lichaam dat langzamerhand meer macht naar zich toe trok. De be
stuurlijke macht werd uitgeoefend door het stadsbestuur van Rhe
nen, welke bestond uit twee burgemeesters, zeven schepenen en 
acht raden. Aan het hoofd stond echter .de schout of hoofdofficier 
die bijgestaan werd door de onderschout of substituut-schout. Deze 
laatste was speciaal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van 
zaken in het Rhenense Veen. 
Hoewel er in het Rhenens Oud-archief geen mededelingen bekend 
zijn over ontevredenheid in Veenendaal over het Rhenens bestuur, is 
het een vaststaand feit dat tijdens de grote omwenteling die in 
Nederland in 1795 plaats vond, Veenendaal de kans greep om zich 
zelfstandig te maken. Deze omwenteling, die reeds een aantal jaren 
als een dreigende wolk boven het Nederlandse staatsbestel hing en 
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allerlei gevestigde orden bedreigde, vond daadwerkelijk plaats na de 
inval van de Fransen onder generaal Charles Pichegru .  In januari 
1 7 9 5  werd Utrecht door de Franse troepen bezet en binnen korte tijd 
was het gehele land onderworpen aan de Franse invloed. Door de 
Nederlandse Patriotten,  die de Fransen met grote vreugde begroet
ten,  werd de Bataafse Republiek uitgeroepen. Vrijwel alle zittende 
bestuurders werden afgezet en door nieuwe, Patriottisch gezinde, 
vervangen. De Provinciale Staten veranderden in de ( Provisionele) 
Representanten en de stadsregeringen werden omgedoopt in de (Pro
visionele) Municipaliteiten,  waarin vanzelfsprekend nieuwe bestuur
ders plaatsnamen. De Representanten droegen een ' lint met letteren '  
om hun hals. De Rhenense representanten Bronkhorst en  Van Holst 
hebben deze linten uit eigen zak betaald. 
Het Rhenense stadsbestuur bevond zich medio 1 7 9 5  in een over
gangsfase. Er was in die periode een tijdelijk 'gemeentebestuur' , de 
Provisionele Municipaliteit. Uit de burgers werd op 9 juni een afvaar
diging gekozen die een nieuw stadsreglement moest opstellen ,  waar
na een nieuw, vast stadsbestuur zou moeten worden gekozen .  Dit 
geschiedde op 1 9 juni .  
De vrijmaking van Veenendaal kwam intussen in Rhenen voor het 
eerst in begin juni officieel aan het licht. Vanuit Utrecht had de 
Rhenense Representant Frederik Hendrik Bronkhorst een brief aan de 
raad gezonden over een verzoek van enige Veense inwoners (zie 
volgende pagina) . 
Naar aanleiding van deze brief werden de m unicipalen Geurt Van 
Holst en Gerrit Jacob Roghair aangewezen om hierover met de 
Veense patriotten te spreken en zich des namiddags tezamen in 
commissie naar Utrecht te begeven. 
Door het Rhenense stadsbestuur werd vastgesteld dat er in Stichts 
Veenendaal, zoals men stelde, enkele inwoners bezig waren om 
pogingen in het werk te stellen zich 'af te scheuren' van de stad 
Rhenen, ondanks het feit dat een groot aantal van de inwoners liever 
onder Rhenen zouden willen blijven. Besloten werd Gaukes, Van 
Kooten, Sandbrink en Moesveld, met de nodige assistentie van 
anderen te benoemen als afvaardiging om in 't Veen een onderzoek 
in te stellen , of men onder de stad wilde blijven of niet. Huis aan huis 
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Aan den President van de Municipaliteijt Dirk Roelofs Meire Te Rheenen 

Geachte Mede burgers, 
Hebbe de Eer UE hier mede te berigtten als dat op hedenmorgen ter Tavel is gekomen een 
Request van Antonie de Bijl, J.A. Verburgh, Wvan Ginkel waarin zij hoofdzakelijk versoek
kende dat de Representantte sLand van Utreght de Requestrantte speciaal te authoriseren 
tot het aanstelle van eene Munisipaliteijt, bestaande in een schout, secretaris, scheepenen 
en Geregtsbode met zodanige authoriteijt als bij andere Geregtte bezeten word. Mids allen 
overeenkomstig de waare geest der tegenwoordige omwentelingh voorstanders van Vrijheijd 
en Gelijkheijd goede en bekende Patriotte, deugsame en bekwame personen. En dat de 
Representante dienvolgende die van Rheenen zullen gelieven te indusseren en injurgeren geen 
verdere judicature over Venendaal zigh aantematigen of uijtte oeffenen op fundament der 
oude en vervalle constitutie of zonder eenigge titulle of bewijs van eenigh natuurlijk of 
positief regt daar te kunnen aanwijssen. En dat de Representante daar in des noods zullen 
gelieven te verleenen zodanige assistentie en protectie als de requestrantte en derselver 
committente zouwde mogen nodigh hebben om van hunne wettige regten en vrijheijd te 
kunnen jouisseren. 
En versogte dadelijk apointement. 
Waarop ik tegen alle genomen conclusie ten nadeelen van mijn stadt protesteerde. De zaak 
wierd in omvraag gebragt, waar in die vant Platte Land advisseerde om met de requestrant
te gaaf te accorderen en de andere aant platteland. Waarop de stemme staakte (ik zat met 
hart in de keel). En is door de concluderende stem van den president beslist het navolgend: 
Om het rapport van Rheenen daar over te hooren aanstaande Dinsdag of Woensdag door 
eene commissie uijt de Munisipaliteijt aant comitte vant Platte Land, om dan heden over 8 
dagen een rapport daar over uijt te brengen. Hebbe van mijn pligt geacht UwE dit ten 
eersten ter Uwer kennis te moetten brenge om UwE daar op te bekwame tegen voorseijde 
tijdt. En een paar Gekommitteerde te benoeme uijt de Munisipaliteijt want ik staa tussen 
beijden om morgen naa sHage te gaan. En daarom zoo scrijf UwE dese. 
Nog een request van Abraham Ambeek om een gort of gtutmolen op te regten in Venendaal 
en aft octrooi nied uijt was, ziet dat ook eens naa door wie hij Langevelt geoctrooieerd is 
door de State Slans van Utregt of van de Stadt. Ik heb geprotesteert als dat hij dat bij ons 
moest versoekken. Is geen conclusie gevalle. 
Het is nu quart voor agt uren en ik heb de requeste nog niet ontfangen die mee; opt 
klerkke comtoir moette wesen. Ik bid UE om Gods wil bezorgt dezelve want ik /Jï last. 
Naa heijl en broederschap te hebben toegewenst ben ik Uw mede burger 
fH. Bronkhorst, Utreght 5 juni 1795 
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zou aan iedere inwoner naar de ware intentie worden gevraagd, 
waarna verzocht zou worden een stuk te ondertekenen, waarin zij 
moesten verklaren dat zij het niet toe zouden staan dat door een 
klein aantal inwoners actie tot afscheiding zou worden ondernomen, 
zolang de grote meerderheid er vóór bleef, als vanouds onder Rhenen 
te blijven. 
In de vergadering van de Rhenense Municipaliteit van ' Luna 1 5 Junij 
1 7 9 5 '  werd door de hierbovengenoemde afgevaardigden verslag 
uitgebracht van hun bezoek aan 't Veen. Allereerst moest de secreta
ris de Verklaring voorlezen, die aan de inwoners van 't Veen in de 
kerk aldaar was 'voorgehouden'. 
Uit het verslag blijkt dat de commissie zich diezelfde morgen naar 
'Venendaal' had doen transporteren ,  teneinde daar de stemmen op te 
nemen van de inwoners die zouden verkiezen als vanouds onder de 
jurisdictie van de stad Rhenen te blijven. Het was de commissieleden 
al dadelijk bij aankomst in 't Veen gebleken, dat de inwoners niet 
tijdig waren gernformeerd over het doel van de stemming. Daarop 
werd besloten 'de klok te doen trekken' en de Verklaring door de 
secretaris 'aan 't vergaderde volk in de kerk in 't Veen' te laten 
voorlezen. Na een korte toespraak van Gaukes werd meegedeeld, dat 
diegenen die zich niet wilden onttrekken ,  maar verlangden onder de 
jurisdictie van de stad te blijven,  op een lijst konden tekenen, 'het 
welk aanstonds door een groote menigte geschiedde' .  
Toen de namen der ondertekenaars werden voorgelezen, vroeg de 
municipaal W .  van den Berg al bij de eerste opgelezen naam ' W ie is 
dat ? " ,  waarop de secretaris antwoordde al die lieden n iet te kennen. 
De municipaal Gaukes heeft toen zonder verder verslag uit te bren
gen de vergadering verlaten. We zullen wel nooit te weten komen,  
waarom deze demonstratieve geste door Gaukes werd uitgehaald. In 
elk geval werden vervolgens alle namen der ondertekenaars voorge
lezen. 
Besloten werd twee leden te benoemen die verslag zouden doen aan 
de Representanten te Utrecht en het bedoelde ondertekende Declara
toir zouden overhandigen met het verzoek 'dat de volksstem van de 
inwoonderen van 't voornoemde Stigtze Veen mag werden gehoord, 
en het verzoek door A.de Bijll, W ulfert van G inkel en Jan Andries 
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Verburgh bij requeste aan de  Representanten voornoemd gedaan,  
m ag werden gewesen van de hand ' .  De m un icipaa l  Rogha i r  werd 
gekozen om h ier  gevo lg  aan te geven.  
Natuur l ijk  was deze gebeurtenis n iet ontg aan aan de Representanten 
te Utrecht. Namens hen werd door de gedeputeerde S .  Essenius op  
1 7 jun i  een  offi c ië le  br ief van  5 kantjes aan  Rhenen verzonden,  
waar in geconstateerd werd d at de  ' Mun ic ipa l iteit van Rhenen z i ch 
naer Stichtsch Venendaal  begeeven, en  a ldaar  gezogt hebben de  
i ngesetenen over te  haaien z i ch b i j  een  gedeelte der burgerij van 
Rhenen te voege n ' .  Men vond d it  zeer voorbar ig en ze lfs nadel ig  voor 
de Rhenense burger i j ,  omdat door  de toetred ing van d ie van Sti chts 
Veenendaal de burgerij van Rhenen zou kunnen worden overstemd 
en besluiten zouden kunnen nemen tot nadeel  van  Rhene n .  Boven
dien wisten toch zowel  de burgeri j  en ze ker de Mun ic ipa l iteit dat d ie  
van Veenendaal  zè lf  het  'onttrekken van de jur isd i ctie van Rhenen'  
had aangekaart en d at betreffende het voorstel b i j  de Representanten 
nog geen besl issing genomen was .  Het dru iste tegen a l l e  goede orde 
i n  d at de Mun ic ipa l iteit van Rhenen zonder voorafgaand medeweten 
van de Representanten te Utrecht had getracht de Veenend a lers over 
te halen z ich met Rhenen te veren igen .  Iemand die deze zaak met 
een onpartijd ig  oog zou bezien zou inz ien dat het van de  ' a l l ergevaar
l ijkste gevo lgen'  zou z i jn ,  wanneer een Mun icipa l i teit z i ch zou ver
stouten om ingezetenen van een andere p l aats over te halen om z i ch 
onder hun gezag te p l aatsen, te meer daar  som m ige i ngezetenen z i ch 
h ier  reeds tegen verzet hadden en een tegenovergeste l d  verzoe k  aan 
de representatieve souvere in  hadden ingediend . U it  een dergel i jk 
handelen zouden ' d ade l i jkheden'  kunnen voortv loe ien .  A l  met a l  
redenen genoeg waarom de Representanten de Rhenense Mun ic ipa l i 
teit verzochten z i ch te  onthouden van hande l i ngen waardoor de 
d iscussie over de  ' a l of n iet onafhan kel i jkhe id ,  en vereenig ing van d ie  
van Sti chtsch Veenend aa l  met de burger i j van Rhenen zoude worden 
bepaa ld ' .  Bovend ien was er reeds  een prov incia le  co m missie bez ig 
de resu ltaten van de  stemopne m i ng in  Veenend aa l  door Rhenen, te 
onderzoeken.  De br ief besloot a ldus :  ' W ij vertrouwen,  dat G ij n iets, 
hetgeen eenigsz ins teegens deze onse gemani festeerde intentie i s  
aanlopende zult verr igten, of daar i nne de hand leenen.  m aar i ntegen-
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deel U alleen tot de burgerij der stad Rhenen zult bepaalen, zonder U 
met de handelingen van die van het Rheensche Veen direct of 
indirect in te laten, zullende zoo onverhoopt door Ulieden of op Uw 
aanraden des contrarie mogte gehandelt worden zoodanige middelen 
in het werk te stellen welke Wij tot behoud van een ijders vrijheid, en 
ingevolgen de rechten van den mensch, en den burgeren tot handha
ving van de zoo nodige rust en eensgezindheid zullen oordeelen te 
behoren' . 
Rhenen liet hier geen gras over groeien en schreef terug, dat men de 
brief in een buitengewone vergadering had besproken en dat men 
met veel verontwaardiging de verkeerde en volstrekt bezijden de 
waarheid liggende aantijgingen had gelezen en dat de betrokken 
commissieleden van de Municipaliteit die in Veenendaal geweest 
waren zich ten sterkste 'geledeerd' voelden over hetgeen hen in 
indirecte wijze werd aangewreven. Zij meenden in alle opzichten 
zuiver en wel gehandeld te hebben waarbij zij goed in het oog 
hadden gehouden dat de inwoners van Veenendaal als vrije en gelijke 
burgers ook hun stem vrij en gelijk mochten uitbrengen. De Rhenen
se commissie zag zich genoodzaakt zich in het vervolg voor alle 
kwade aantijgingen te behoeden en de gehele gang van zaken aan 
'de gantsche natie' in overweging te geven en hun mening over de 
gang van zaken te geven. Zij zouden niet al leen geen 1 30 inwoners 
benadelen, maar zelfs niet één inwoner op een indirecte wijze tegen 
haar belangen over trachten te halen. Men moest de 'quade aantij
gingen' maar eerst bewijzen. Wanneer de commissie van de Repre
sentanten in Veenendaal de zaak zouden onderzoeken, moesten zij 
tevens maar de Rhenense commissieleden in hun eer herstellen, daar 
zij alles zodanig hadden uitgevoerd 'dat het voor God en het gansche 
mensdom kan verantwoord worden'. Men vroeg zich af of het gezien 
de huidige Constitutie redelijk kon worden genoemd dat 4 1  inwoners 
van Veenendaal zich stelden tegenover de grote meerderheid van het 
volk. 
De kwestie was echter niet meer tegen te houden. De onvermijdelijke 
beslissing van de losmaking van Veenendaal werd genomen op 30 
juni 1795. Rhenen ontving begin juli de volgende brief : 
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Vnjheid, Gelijkheid, Broederschap. 

Medeburgers! 
De Municipaliteit van Stichts Veenendaal geeven btï deezen kennis 
datze aangesteld zijn tot uitoeffening van de Politie etc. alhier, ge!tïk 
btï publicatie door een commissie uit de Representanten 's Lands van 
Utrecht aan de burgers van Stichts Veenendaal hebben bekend ge
maakt, waarvan copie hiernevens gaat. 
Bedanke dus uit naam van onze stemgerechtigde burgers, den Maire 
en Municipaliteit der stad Rheenen voor verdere uitoeffening der 
Politie & Justitie etc. over Stichts Veenendaal voorsz. , b!tjve na 
toe wensching van Heil en Broederschap: Uwe toegedane meedebur
gers. 
Uit naam van de Municipaliteit van Stichts Veenendaal. Actum 
Veenendaal uit onze vergadering den 2 Jultï 1 795, het eerste Jaar 
der bataafsche vnjheid. W. v. Ginkel, secretaris 

De bijgevoegde kopie luidt als volgt : 

Copia 
Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. 

De Commissie uit de Representanten 's Lands van Utrecht, als daar
toe behoor!tïk gequalificeerd, ingevolge de resolutie van 1 7 Jumï 
laatsleeden van de Representanten voornoemt, maakt bij deezen aan 
den volke bekend: dat op de begeerte van de stemgerechtigde 
burgers deezer plaats van nu af aan Stichts Veenendaal van onder de 
judicatuure van Rheenen is ontslagen, en mitsdien verklaard word, 
ge!tïk dezelve ontslagen en verklaard word btï deezen, voor een vnïe 
en onafhankelijke Maatschappij, uit welke hoofde de Stemgerechtig
dens derzelve, tot Schout hebben verkooren, den burger Anthomï de 
Bijl/, tot Municipaalen Jan Andries Verburg, Hendrik Volwensch, 
Albert van Wakeren, Frederik van Kessel, Willem de Flwïter en 
Jacobus Anbeek, tot secretaris Wulphert van Ginkel en tot bode 
Pieter Budding, tot mainteneering en instandhouding der goede rust, 
ordre, Politie en Justitie: en worden btï deezen alle burgers en in-
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wooners van Stichtsch Veenendaal voornoemd, op het ernstigste 
aangemaand en desnoods geordonneerd, omme de voorn: Schout, 
Municipaalen en Secretaris, als hunne wettige vertegen woordigers te 
erkennen en met billtïkheid en gepastheid die den regtgeerde burger 
kentekend, alle de resolutien en beveelen die ztï voor den welvaard 
en het heil deezer plaats zullen noodig oordeelen te behooren, na 
behooren na te komen. Ter wtïf w1ï hun wel expresseftïk verbieden 
eenig ander Gerecht of oppermagt te erkennen dan die der Represen
tanten 's Lands van Utrecht, en voor zo veel justitiële aangaat der 
presiderende en andere raaden 's Hoovs Provinciaal van Utrecht. 
Alles op pane van bevonden wordende contrarie deeze onze publica
tien gehandeld te hebben, als oproerige na bevind van zaaken te 
zullen worden gestraft. 
Aldus gedaan te Veenendaal den 30 Junij 1795. Het Eerste Jaar der 
bataafsche vrijheid. 
was getek. R'1_ Scherenberg 
onderstond: Ter ordonnantie van welgemelte commissie der Repre
sentanten 's Lands van Utrecht 
was get. W. J. van Nes 
accordeerd met de orrigineele publicatie W. v. Ginkel, secretaris 

Hierna wordt er in het Rhenens Oud-archief verder met geen woord 
meer gerept over de afscheiding. Vermoedelijk heeft men er zich bij 
neergelegd, hetgeen in de toenmalige situatie ook wel het verstan
digst zal zijn geweest. Het is merkwaardig dat de afwikkeling van 
deze losmaking, vooral in financieel opzicht, nergens terug te vinden 
is. Vermoedelijk werd er in Veenendaal al geruime tijd zelfstandig be
stuurd en min of meer een eigen financieel beleid gevoerd. Dit zal 
nader onderzoek nog moeten uitwijzen. 
Op grond van de beide bovenstaande brieven mogen we in elk geval 
concluderen dat 30 juni 1 795 de datum was waarop Veenendaal een 
zelfstandige gemeente werd. 

Wij kunnen ons thans, na 200 jaar, afvragen hoe het gekomen is dat 
Veenendaal zich losmaakte, en of het onvermijdel ijk is geweest. We 
moeten constateren dat er in Veenendaal p laatsel ijk reeds vele jaren 
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een soort schaduwbestuur aanwezig was, met de buur(t)meesters 
als een machtige factor. De geaardheid van de Veenendaler verschil
de in grote mate met d ie van de Rhenenaar. Het zou in het kader van 
dit artikel te ver voeren hier dieper op in te gaan. Maar ook vandaag 
de dag nog blijkt er een groot verschil in aanpak en opvattingen te 
bestaan tussen beide bevolkingsgroepen, èn hun bestuurders. 
Hoewel er in beider belang een goede samenwerking moet zijn 
tussen de beide gemeentes, kunnen wij constateren dat er hier niet 
altijd in alle gevallen sprake van is. De specifieke belangen van elke 
gemeente spelen daarbij natuurlijk een grote rol. Waarschijnlijk zal 
ook het verleden van nu exact 200 jaar geleden nog wel in het 
onderbewustzijn een belangrijke rol spelen. 

H. P .  Deys 

De gegevens zijn alle afkomstig uit het Oud-archief van Rhenen. 
Dit artikel wordt in iets uitgebreidere vorm ook gepubliceerd in Oud-Rhenen, het tijd
schrift van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken. 
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VEENENDAAL HING IN 1949 DE VLAG UIT 
Vermeend 400-jarig bestaan leidde tot spontaan volksfeest 

Tussen de twee feesten 'Veenendaal 400 jaar' en 'Veenendaal 200 
jaar zelfstandig' bestaat minstens één overeenkomst: beide feesten 
zijn zonder opzet te laat in de agenda gezet. Het 400-jarig bestaan 
van Veenendaal werd van zaterdag 1 0  tot en met maandag 1 9 sep
tember 1 949 gevierd, het feest dat het tweehonderd jarig zelfstan
dig-zijn van 'moeder' Rhenen vorm moèt geven, is gepland van 
maandag 1 1  tot en met maandag 1 8  september 1 995. In het eerste 
geval baseerde men zich op het in 1 549 verleende octrooi aan Gilles 
van Schoonbeke om een vaart te graven voor het vervoer van turf, in 
het tweede geval een datum in het boek 'Geschiedenis en architec
tuur' (Zeist, 1 992) dat 1 6 september 1 795 als onafhankelijkheidsda
tum meldt. Voor het jaar 1 549 zijn later nieuwe stichtingsjaren in de 
plaats gekomen: 1 4  7 3 wanneer Bisschop David van Bourgondië ver
gunning verleende om de later naar hem genoemde Grift te graven 
als transportkanaal voor het vervoer van turf en 1 546, toen de veen
genoten toestemming kregen om de Grift te repareren en te verlen
gen. Voor de onafhankelijkheidsdatum van Veenendaal is 26 juni 
1 795 onlangs uit archiefonderzoek naar voren gekomen. Op die da
tum gaven de Representanten 's Lands van Utrecht, zeg maar het 
provinciebestuur, Veenendaal toestemming om zich los te maken van 
Rhenen. Op 30 juni 1 795 werd dat besluit geëffectueerd. Van het 
verplaatsen van de feesten is dus geen sprake: beide keren waren de 
feestcommissies niet van andere jaren of data op de hoogte. 
Krijgen de perikelen rond de afscheiding van 1 795 elders in dit 
nummer ruimschoots aandacht, in dit verhaal halen we herinneringen 
naar boven rond de viering van '400 jaar Veenendaal'. 

De geïnteresseerde lezer die de kranten rond de feestweek er op na 
slaat, krijgt een goede tijdsindruk. Hij wordt deelgenoot van het klei
ne en grote nieuws uit september 1 949. Allereerst was daar de 
Indië-kwestie. Vele Veense jongeren keerden heelhuids terug. Hen 
wachtte een grootse ontvangst in de buurt. Sld- I  G. van Burken, 
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Marn . - I  H . Meijer en  Aart van M anen (Mu lders laan)  en J .  van Her
waarden ( Patri mon iumlaan)  g aven in  een advertentie hun dankbaar
heid te kennen voor de  harte l ij ke o ntvangst bij thu iskomst . We lezen 
in de krant van 9 september  d at de Veenendaalse Hondendresseer
club met succes had deelgenomen aan de jaar l ij kse keur ing voor 
po l it iehonden i n  Oosterbeek.  I n  d i eze lfde krant wordt me ld ing gedaan 
van het overl i jden van oud-burgemeester H . A .  van de  Wester ingh i n  
Heelsum . H ij werd  7 5  jaa r .  Tussen 1 902 en 1 925  was  h i j  Veenen
daals eerste burger.  I n  de ber ichten van de  burger l ij ke stand lezen we 
dat de 64-jar ige wedu wnaar P .  van de  Kolk i n  ondertro u w  g aat met 
de weduwe M . J .  G i l son,  de  23-jar ige A. M iddelhaven trou wt met de 
2 1 -jar ige J .  Vermeer en H . J .  Anbeek en J . M .  de Vos verbl i jd worden 
met een zoon, genaamd Evert Corne l i s .  
De pol it ie noteert d at gemeentesecretaris B lankespoor ongewenst 
bezoek heeft gekregen in z i jn v i l l a  aan de Kerke wijk .  K le inge ld en 
en ige  dozen chocolade vormt de bu it .  Ook  de naastge legen huizen 
van de heer He ij en  leraar Augustijn werden bezocht .  " De po l it ie i s  
met hu lp van de  hond ' M eta'  ijve rig naar de daders  aan het  speu
ren " ,  meldt de  krant hoopvol .  I n  de  raadsvergader ing van septem ber 
werden de n ieuw gekozen leden door de  voorz itte r geïnstal leerd . De 
wethouders A. Midde lhaven en A. de  Ru iter werden,  volgens de ver
wacht ing,  herkozen.  Verder valt te lezen dat i n  het gymnastieklo kaal 
aan de  Hoogstraat de n ieuwe uniformen van Caeci l i a  z i jn gepresen
teerd . Deze bl i jken bru in  en geel  geb iest . Burgemeester A. Bakker  
wenste het muz iekgezelschap veel  ge luk  met  het  door de bevolk ing 
van Veenendaal gegeven cadeau .  
Tijdens de feestweek b l i jkt voorts een verb ind ing tot stand te z i jn 
gebracht over het O mle id ingskanaal  nabij het feestterre i n .  De Ni w in  
(een organisatie d ie  z i ch i nzet voor  het welz ijn van  de  sold aten i n  
I nd ië )  heeft d aarvoor een legerbrug ter beschi kk ing gekregen .  De 
bevol king wordt verzocht om aan een to lbaas een vrijw i l l i ge  donatie 
te geven ten behoeve van de 'jongens overzee' . 

Na deze tijdschets r i chten we het v iz ie r  op de feestweek .  Een co mité 
delegeerde de zaken naar subcom ité 's .  In augustus kon het offi c ië le 
prog ramma bekend worden gemaakt .  Een kort overzi cht op de activi-
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teiten leert al snel d at e r  een grote d iversiteit aan onderwerpen op  de  
agenda was  gezet . Voor  e lk  wat w i ls ,  moet het com ité gedacht heb
ben . Reden waarom een zo breed moge l ij ke l aag van de  bevol k ing bij 
de feesten was betrokke n .  Inderdaad zou dat l ater één van de suc
cessen bl i jken .  
O p  zaterd agochtend 1 0 septe m ber  werd  het feest geopend door  bur
gemeester A. Bakker die vanaf het ba lkon van het gemeentehuis in 
de Hoofdstraat een proc l amatie van het gemeentebestuur voor las .  
Herauten te paard zouden deze op  vele punten in  het dorp herha len.  
' s  M iddags werd de  O ud-Hol l andse markt op de M arkt geopend,  
evenals het feestte rre in met fonte in  en attrakt ies (ter  hoogte van het 
hu id ige raadhu is ) . Er vo lgde een defi lé  van de dee lnemers aan de 
Bondsdag 1 949 georg aniseerd door  de Veenendaalse verenig ing ' De 
Hohnerboys ' ,  e r  waren zwem wedstrijden i n  het Berg bad,  de h istor i
sche exposit ie ' Laagveen wordt G root Veen' werd door de burge
meester geopend , d i eze lfde zaterdag was er  bij de E ierhal  ( Achter
kerkstraat) de start van de wande l mars,  kon men voor het eerst de 
tentoonste l l i ng ' Kunstbeoefen ing '  in  de Teekenschool bezoeken, gaf 
Caeci l i a  in de avonduren een concert op het Stationsple in en vormde 
het openingsvuurwerk op het feestterrein het s lu itstuk van de eerste d ag .  

D e  opening van  d e  Oud-Hol landse markt  o p  zaterdagmiddag 1 0  september.  L inks 

burgemeester A.  Ba k ker .  Naast hem schout W. van  A merongen. 
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De exposItIes, de Oud-Hollandse markt (compleet met schandpaal) 
en de dagelijkse activiteiten op het feestterrein vormden de rode 
draad in het programma. Op zondag waren er in alle kerken dank
diensten. Maandag werd in gebouw Eltheto een buitengewone verga
dering van de gemeenteraad gehouden, Harmonie Caecilia trad op en 
De Veenzangers onder leiding van Gijs van Zanten gaven een concert 
in boerenkostuums. Dinsdag 1 3 september waren er tafeltenniswed
strijden in het gymnastieklokaal aan de Hoogstraat. Nederlands kam
pioen Cor du Buy was daarbij aanwezig. Die avond was het de beurt 
aan het muziekgezelschap van de DS om een concert te verzorgen. 
Op woensdag startte de jaarlijkse Tocht voor Ouden van Dagen. De 
tocht ging richting Veluwemeer, Harderwijk en het Prins Bernharddal 
in Apeldoorn. De bijna 92-jarige Jan Middelhoven van de Valleistraat 
was de oudste deelnemer. Middelhoven was toen al een legende. Bij 
zijn eeuwfeest zou hij nog veel van zich laten horen. Verder was er 
die dag sport voor de jeugd, werd de tafeltennisfinale gehouden en 
konden de oudjes omstreeks half negen 's avonds feestelijk worden 
ingehaald. Donderdag stond de opvoering van een openluchtspel als 
meest saillant punt op het programma. 'Tussen Sticht en Gelre' 
heette deze voorstelling. Op vrijdag werd dit spel herhaald. Op die 
dag gaven leden van gymnastiekvereniging Sparta demonstraties. 
Pijpercorps 'Prins Bernhard' verzorgde de muzikale omlijsting. 
Zaterdag 1 7 september werd geopend met zang door 3500 school
kinderen op het terrein Stationswijk, gevolgd door een kindervoor
stelling in het openluchttheater. In de late ochtenduren startte het 
ringsteken "in oude costumes met dogkarren in de Zandstraat ". 's 
Middags waren er motorrennen in het Boslaanplan met na afloop een 
concert van 'De Hohnerboys'. Ruitervereniging 'De Valouwe' gaf de
monstraties op het feestterrein terwijl muziekvereniging Caecilia voor 
de muzikale noot zorgde. Voorts stond de voetbalwedstrijd DOVO 
tegen Be Ouick op het program. Maandag 19 september, de laatste 
dag van de feestelijkheden, stond in het teken van de Lampegieters
avond waarbij de kinderen hun uitgesneden kalabas of pompoen 
konden laten keuren in de Eierhal. Caecilia gaf om 21. 1 5 uur nog een 
concert waarna 'Vierhonderd jaar Veenendaal' omstreeks 22. 1 5 uur 
werd afgesloten met vuurwerk. 
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I l luminatie 

Het saam hor igheidsgevoel  t i jdens 
de feestweek werd nog eens be
nadrukt door de u itbundige ver
l i chting van vele gebou wen .  
Fabr iekspanden, w i n kels ,  hu ize n :  
overal in  het centrum en a a n  de  
Kerke wijk waren hu izen feeste l i jk  
verl i cht. " Het gaf een fantastisch 
beeld in de avonduren .  De zater
dagavond was het best te verge
l ij ken met de enorme d rukte van 
vorig jaar bij de  i l l um inatie van 
Amsterdam tijdens de  Kronings
feesten .  Slechts schuife lend kon 
de enorme mensen m assa z ich 
door de straten begeven " ,  a ldus 
De Val le i  van donderdag 1 5 

Vele gebouwen waren feestelijk verlicht, septem be r .  Vooral het sprookjes-
zoals hier het oude raadhuis in de Hoofd-

achtige w aterbal let van de Fr is ia- straat. 

fabr ieken trok de nod ige belang-
ste l l ing . De bevo l k ing fl aneerde 
op en neer door de  ' Straat' ( H oofdstraat)  en menig landur ig contact 
werd toen gelegd . 
Maar  ook op een andere wijzen w aren straten versierd . Zo was de  
Hoogstraat getoo id met l evensgrote snotneuzen en op het David
sp le in was een g root schi lderij gep laatst waarop te z ien was hoe 
deze plek er v ierhonderd jaar  geleden uitzag . 
Extra cachet aan de feestvier ing gaven schout en schepenen d ie  bij 
veel activiteiten aan wezig waren .  H iervoor zocht het organiserend 
comité in  een vroeg stad ium contact met de  R itmeester Toneel C lub  
( RTC) ,  een  aan  de  s igarenfabriek  ge l ieerde veren ig ing d ie  meerdere 
malen per  jaar een dru kbezochte u itvoer ing van een bl i jspel  gaf .  Zo 
speelde men l i efst t ienm aal ' I n het Witte Paard ' .  De c lub  werd in 
1 945 opger i cht; i n  maart 1 946 werd de eerste avond voor het perso
neel gehouden .  In  1 9 6 2  werd het geze lschap na zo 'n  zestig voorste l -
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l ingen o p geh eve n .  
Spelers waren er vol
doende maar de be
langstelling van het 
eigen personeel voor 
de avonden was sterk 
tanende. Toen op een 
goed moment uit pure 
noodzaak ook toe
gangsbewijzen aan 
derden moesten wor
den verkocht, besloot 
het bestuur van de Op het Davidsplein was een schilderij van de oude Grift 
RTC er mee op te geplaatst. Ter oriëntatie: in het pand op de achtergrond 

houden. zit nu slager Rebel. 

De toneelclub leverde 
schout, schepenen en een aantal hel lebaardiers. Wim van Ameron
gen (werkzaam op de afdeling Personeelszaken )  werd de schout. Hij 
werd bijgestaan door de schepenen Evert Brouwer (chef sigarenma
kerszaal, later chef van het bedrijf in Hapert) en Jo Rademaker (chef 
matteerderij) .  Gedurende bijna anderhalve week woonde dit drietal de 
meeste festiviteiten bij, uiteraard gekleed in de mode van rond 1 600. 
"Gehuurd van een bedrijf waar we met de toneelvereniging regelma
tig aanklopten " ,  weet Van Amerongen zich nog te herinneren. 
Dat er ook overdag verplichtingen aan de taak van schout en schepe
nen vastzaten,  daar was men in eerste i nstantie niet van doordron
gen . "Op een goed moment k wam de Commissaris van de Koningin 

een officieel bezoek brengen. Of ik snel in vol tenue kon komen! 

Daar had ik natuurltïk niet op gerekend. Meneer Frans (Ritmeester-di

rectielid Frans van Schuppen, MB) sprong direct btï: Van Amerongen, 

zei htl gedurende de feestweek houden w1ï er rekening mee dat je 

eigenltïk voor ons niet beschikbaar bent ". 

Op het Marktplein was, zoals eerder gezegd, een Oud-Hollandse 
markt ingericht. Op creatieve wijze waren er middeleeuws aandoen
de huisjes vervaardigd en ingericht door één van de winkeliers. 
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Hellebaardiers hielden de wacht bij de 
grofe Stadspoort die toegang gaf tot 
markt. 

Midden op het marktplein was een schand 
paal opgesteld. Velen lieten zich daarin de 
fotograferen. 

Via een enorme oude Stadspoort kon men de middeleeuwse 'stad' 
betreden. In het midden van het plein was de schandpaal opgesteld 
waar al te 'lastige' figuren door de hellebaardiers voor even te kijk 
werden gezet. Natuurlijk was het ook een leuk onderwerp om een 
foto te laten maken. 
Voor zegge en schrijven één gulden konden belangstellenden op het 
'Stadhuijs' in het 'huwelijk' treden. Schout Van Amerongen bevestig
de het huwelijk en het kersverse 'echtpaar' kreeg als bewijs een 
formulier mee. Daarop stonden naast de namen van de trouwlustigen 
ook het feit dat de echtverbintenis geldig was tot "aan de laatste 
knal van het slotvuurwerk op maandag 1 9  september 1949 ". 
Van Amerongen noteerde alle echtverbintenissen nauwgezet in  een 
boekje. Op die manier weet hij dat hij l iefst 263  maal in actie is ge-
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weest. Het geld, f 263 ,- ,  werd besteed voor fondswerving ten be
hoeve van het n ieuw te bouwen J uliana-ziekenhuis. 
Verder zij verme ld dat winkel i ersvereniging 'Handel en Nijverheid' 
een etalage-wedstrijd uitschreef. Uit de toegekende, eerste, tweede 
en derde prijzen in twee categorieën blijkt dat er in ieder geval 3 3  
deelnemers waren. 
Hoogtepunt van de week vormde het bezoek van de heer M.A. Rei
nalda, de Commissaris der Koni ngin in de provincie Utrecht. Hij 
kwam dinsdagmiddag 1 3 september en bezocht enkele bezienswaar
digheden. 

Spandoek in 't Gelderland 

Het spandoek in het Gelderland vormt een verhaal apart. Al  op de 
eerste dag werd tussen fietsenmaker Van de Haar en de bierschuur 
van Jan Dekker,  een groot spandoek opgehangen met de veelzeg
gende tekst '"t Veen zit wel aan ons te plukken maar het annexeren 

Het personeel van de deelnemende winkels aan de Oud-Hollandse markt hadden zich in 

passende kledij gestoken (firma Diepeveen, Hoofdstraat). 
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wil maar niet lukken ". 
Een uitdagende tekst, cynisch bedoeld in de richting van het organi
serende comité in Stichts-Veenendaal. Ongeveer éénderde deel van 
Veenendaal behoorde toen nog tot de gemeente Ede, dus bij de 
provincie Gelderland. Die situatie zou tot 1 januari 1 960 voortduren. 
Daarmee kwam een einde aan het voortdurende getouwtrek rond het 
wijzigingen van de gemeentegrens. Al in de vorige eeuw werd daar 
over gesproken. In de jaren vijftig laaide die discussie weer hoog op. 
De materie was nogal complex, omdat ook het wijzigen van provin
ciegrenzen ermee gemoeid was. Tot op ministerieel niveau werd daar 
over gesproken. Uiteindelijk werd in 1 959 beslist dat per 1 januari 
1 960 een aantal gemeentegrenzen drastisch gewijzigd zou worden. 
Ook de gemeente Veenendaal was bij deze grote operatie betrokken. 
't Gelderland was een verbindingsstraatje tussen Stichts- en Gelders 
Veenendaal. Juist op deze plek, zo dicht bij de gemeentegrens, werd 
het spandoek opgehangen. 
Schout en schepenen kregen al snel 'lucht' van dit vreemde span
doek. Op één van de feestelijke avonden ontving schout Van Ame
rongen op zijn St_adhuijs de tip dat in 't Gelderland iets vreemds hing. 
Schout en schepenen besloten om met gelijke mu.nt terug te betalen. 
Om op dezelfde ludieke wijze te reageren zoals de bedoeling was 
met het doek. "Het moest natuur/Jïk weggehaald worden. Dat stond 
voorop. Zonder toestemming van de schout was-ie er immers opge
hangen ", herinnert de gelegenheids-burgemeester zich. 
"Ik overlegde met Eef van Asselt die ook b1ï de organisatie betrokken 
was. Ik wilde er direct met een aantal hellebaardiers op af stappen. 
Van Asselt voelde er minder voor omdat h1ï moge/Jïk moei/Jjkheden 
ver wachtte met bezoekers van de Bierschuur ". 
Toch gingen schout en schepenen en een delegatie hellebaardiers 
naar 't Gelderland. "Het doek moet onmiddel/Jjk ver w1ïderd worden 
en wie is daarvoor verantwoordelijk? ", sprak Van Amerongen op 
luide toon. Uiteindelijk kwam men er achter dat Tinie Dekker, dochter 
van de bierschuur-eigenaar, voor deze actie verantwoordelijk was. 
Het doek werd verwijderd en Tinie Dekker werd in optocht meege
troond naar de Oud-Hollandse markt. "Ze was bang dat we haar in 
de schandpaal zouden zetten. Maar zover gingen we toch echt niet ", 
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stelt Van Amerongen die 
achteraf over het voorval 
kan lachen. Maar goede 
raad was duur. Wat voor 
'daad' kon er gesteld wor
den? "Uiteindelijk besloten 

we dat Tinie Dekker maar 

moest trou wen met Eef van 

Asselt. En zo gebeurde . . .  ". 

De meesten vatten de lu
diek bedoelde actie sportief 
op. Alleen slager Gert Ultee 
van 't Gelderland was er 
minder over te spreken. Die 
maakte veel misbaar tegen 
het verwijderen van het 
dundoek. Uiteindelijk moest 
hij toch toegeven. 

Adriaan P. de Kleuver 
Voor tenminste één persoon 
zou het feest de start bete
kenen van een roemruchte 
carriere. Adriaan P. de 
Kleuver heet die man. Hij 
organiseerde de expos1t1e 

400J.AAR 

VEENENDAAL 
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De officiële sluitzegel, in de gemeentekleuren 

blauw en geel uitgevoerd. Deze zegel werd ook 

gebruikt op de speciale 'huwelijksacte'.  

' Groot Veen wordt Laagveen' en had, als initiator van de Veenen
daalse Kunstbeoefenaars, ook een belangrijke hand in de totstandko
ming van de uitsluitend 's avonds te bezoeken expositie in de Tee
kenschool. Hij bood het gemeentebestuur zijn diensten aan. "Adriaan 

vulde vitrines met zijn stenenverzameling, boerengereedschap, histo

risch materiaal, zijn herbarium, een vlindercollectie en hij zorgde ook 

voor een moeras met echte planten. Dit alles leidde tot erkenning 

van zijn k waliteiten. Kranten nodigden hem uit iets te schnjven en 

zijn eerste publicaties verschenen " (Oud Veenendaal, thema-num mer 
A. P. de Kleuver, augustus 1993).  
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Op de expositie in de Teekenschool waren onder meer werken te 
zien van Ditta van de Bosch (bekend om haar raammozaïek in de 
Petrakerk ) ,  Anton Bouman die begin jaren vijftig op tragische wijze 
zou omkomen in de Hoofdstraat, A .  Bezooijen en Evert van de Broek. 
In totaal waren er 24 deelnemers. "Nu dit culturele werk in Veenen

daal  tot een zekere hoogte is gestegen, z1ïn plannen in voorbereiding 
om een Veenendaalse Kunstkring te formeren, zodat  men door 

lezingen en critische beschou wingen van deskundigen, tot grotere 

hoogte kan op werken ", .. meldt nieuwsblad De Vallei over dit voor 
zover bekend nooit gerealiseerd initiatief. 

Jubileumboek 
Belangrijk onderdeel van de feestelijkheden was de uitgifte van een 
jubileumboek. Een opgave die lang niet makkelijk bleek. Het organise
rende comité vroeg historicus en HBS-rector Bax. Hij had geschiede
nis gestudeerd en de opdracht leek een kolfje naar zijn hand. Na zijn 
aanvankelijke instemming ,  haakte Bax later af. 
Het comité kon echter niet meer terug . De voorbereidingen waren 
reeds in een dermate vergevorderd stadium, dat afblazen van dit deel 
van het project niet meer mogelijk bleek. Dr J.G :Thoomes bood uit
komst . Hoewel de tijd relatief kort was, nam hij in het voorjaar van 
1 949 de uitdaging aan. Het werkstuk werd in samenwerking met D. 
Sandbrink (eigenaar Textielfabriek Veenendaal aan de Dijkstraat)  vol
tooid en kwam onder de titel Vier Eeu wen Veenendaal op de markt. 
Sandbrinks aandeel lag vooral in het verstrekken van gegevens, ge
vraagd en ongevraagd. "En bij de gemeente was men alt1ïd zeer wel

willend. Ik hoefde maar iets te roepen of men stond al klaar om de 

gevraagde papieren te zoeken ", herinnert Thoomes zich heden ten 
dage. Als basis werd gebruikt het artikel 'Uit de geschiedenis van 
Veenendaal', geschreven door bovenmeester en hobby-imker T.C .  
Hootsen uit Ederveen. Zijn opstel staat afgedrukt in het jaarboek 
'Bijdragen en Mededelingen van de Vereniging Gelre' uit 1 920. 
"Hoewel beknopt en thans veelszins verouderd, is het zeer verdien

ste/Jïk van opzet en uitwerking ", schrijft Thoomes daarover in zijn 
'Vier Eeuwen Veenendaal'. Hoewel dit verhaal in veel geschiften op
duikt, is het na 1 920 nooit meer verschenen. Wellicht dat Oud Veen-
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endaal dit vergeten epistel nog eens integraal afdrukt . Al was het 
alleen maar om te laten z ien tonen hoe geschiedschrijving in drie
kwart eeuw kan veranderen ! Daarnaast putte Thoo_mes ook veel uit 
mondelinge mededelingen en gebeurtenissen die hij vanaf midden 
jaren dertig in Veenendaal meemaakte. 
Tijdens de buitengewone raadsvergadering van maandag 1 2  septem
ber 1 949 (gehouden in Eltheto) ontving burgemeester A. Bakker een 
speciaal exemplaar van het gedenkboek bestemd voor het gemeen
te-achief. D it boek was gedrukt op perkamentpapier en gebonden in 
een linnen band. Bij deze gelegenheid gaf Thoomes de raad de over
weging om het deel van de Kerkewijk tussen de Van Schuppenbrug 
en de Markt voortaan de G illes van Schoonbekestraat te noemen. 
Thoomes pleitte verder om straatnamen te vernoemen naar histori
sche figuren. Bakker zegde toe om z ijn voorstellen bij de eerstvolgen
de raadszitting in behandeling te nemen. 
Het boek beleefde verschillende drukken en was verkrijgbaar in een 
slappe en harde omslag. In de jaren na 1 949 werd de uitgave meer
malen door de gemeente gebruikt als relatiegeschenk. 
Latere onderzoeken brachten aan het li cht dat ook Thoomes' boek 
lang niet compleet is en bovendien zeer beknopt. Het werk van 
Thoomes blijkt op veel punten wel een goede basis voor verder on
derzoek. Zelfs tot in de huidige t ijd wordt het boek regelmatig als 
bron genoemd. In 1 982 werd 'Vier Eeuwen Veenendaal' in een ver
korte vorm en onder een andere t itel herdrukt ( Veenendaal Toen en 
Nu, uitgeverij Kool BV). Voor de liefhebbers blijft het echter een 
'must' om de originele uitgave (met harde omslag ! )  uit 1949 in de 
boekenkast te hebben. 
Was het in 1949 allemaal koek en ei ? Integendeel ! Kort voor de 
feestweek beklaagde SG P-raadslid Ben van Hunnik z i ch over het 
programma. "Het begin t enigszins op een kermis te lijken ", zo sprak 
hij bezorgd tijdens een raadsvergadering, "dat er een auto-scooter, 
een schietten t en meer van dat spul zou komen. Daar z1ïn we in prin
cipe op tegen " .  Burgemeester A. Bakker suste de gemoederen: "het 
zal zo'n vaar t niet lopen al zullen er wel enige dingen btï zijn die ook 
op een kermis zouden kunnen staan. Het zal echter nog wel meeval
len ". 

1 1  2 



Late 'domper' 

Het uitbundige feest kreeg in 1 9 7 3  een late domper.  Adriaan P. de 
Kleuver, die inmiddels naam had gemaakt als onderzoeker in de 
plaatselijke en regionale historie, ontdekte een archiefstuk waarin 
stond dat Bisschop David van Bourgondië reeds in 1 4  7 3 toestem
ming had gegeven tot het graven van een turfkanaal dat nu de 
Bisschop Davidsgrift wordt genoemd. De Kleuver wilde met een 
officiële akte aantonen dat het dorp Veenendaal veel ouder was dan 
werd verondersteld. 
Reinier Felder en Bert van Kooten, beiden verbonden aan het toenma
lige dagblad De Vallei, klopten de zaak op. Ook Thoomes' boek werd 
erbij gehaald. Ingezonden brieven volgden. Het verhaal liep met een 
sisser af, mede omdat tussen het feest en de ontdekking van A. P. 
een zeer lange tijdspanne zat. De verantwoordelijken van toen waren 
er niet meer. Burgemeester Piet Bode kon dan ook in 1 97 3  voor de 
Hilversumse radiomicrofoon met een gerust hart verklaren "dat men 

zich in 1949 duidelijk had vergist ". 

Had het volkfeest dan achteraf gezien geen zin gehad? Als het gaat 
om het stichtingsjaar van Veenendaal, dan is dat inderdaad het ge
val. Maar om andere, meer economische, redenen was het feest zeer 
welkom. Dezelfde Bode verklaarde in 1 9 7 3  dat " het belang van één 
groot volksfeest zo net na de oorlog vele malen groter was dan om 
1 549 wel of niet als stichtingsjaar van Veenendaal te beschouwen". 
De herdenkingsweek haalde even de druk van de ketel. De Indonesi
sche kwestie haalde nog dagelijks de voorpagina's en in de regio 
likte men nog steeds de wonden van de tweede wereldoorlog. In de 
opbouw vonden duizenden arbeiders werk en de plannen voor ver
gaande uitbreidingen in Veenendaal(-zuid) stonden klaar om uitge
voerd te worden. In die hectische omstandigheden vierde Veenen
daal feest en haalde daar de landel ijke pers mee, zoals een pagina
groot artikel in dagblad Trouw, dagelijkse verslagen in het Nieuw 
Utrechts Dagblad (toen een kopblad van het Parool ) en een publikatie 
in De Autokampioen. Ook dr Thoomes kwam landelijk in de publici
teit door een causerie te houden voor het radioprogramma ' Een 
actueel geluid' . Het meisjeskoor onder leiding van Gijs van Zanten 
was ook in dat programma te horen. 
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Aan het feest herinnert onder meer dit Delfts-blauw wandbord. 

Aan het feest zijn nog veel herinneringen tastbaar aanwezig. De 
middenstand speelde er namelijk handig op in want in menig huisge
zin hangt nog altijd een Delfts-blauw wandbord, is er wellicht nog 
een herdenkingslepeltje in gebruik en siert menige foto (meestal van 
de feestelijk verlichte panden) het familie-album. Ook de officiële 
sluitzegels en een '1 549-1949 Veenendaal-Stad'-ansichtkaart wor
den nog vaak gekoesterd. 
De verwarring over het jaar van ontstaan kreeg in juni 1 992 nog een 
klein staartje. De politieke partij Groen Links kwam, na het kort daar
voor gepubliceerde standaardwerk 'De Veenkolonie Veenendaal' van 
dr Taeke Stol te hebben gelezen, tot de conclusie dat Veenendaal in 
1 996 zich kon opmaken voor de viering van het 450-jarig bestaan. 
Stol noemt in zijn boek het jaar 14 73 nogal discutabel als het gaat 
om de 'geboorte' van Veenendaal . Landmeter Evert van Schaik meldt 
immers in zijn rapport van juni 1 545 dat er nog geen bewoning aan
wezig is. Stol komt met het jaar 1 546 en noemt 1 2 maart als belang-
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r i jke datum wanneer de Veengenoten toestem ming kregen o m  de  
Bisschop Davidsgr ift te  repareren en te  ver lengen .  
Voor  Stol is d at de  start van de bewoning . De pol i t ieke partij p le i t  
d aaro m  voor  de opr i chting van een co mité d at het  4 5 0-jar ig bestaan 
i n  1 99 6  moet voorbere iden . Het gemeentebestuur gaat daar  n iet op 
i n  en komt zelf  met het voorstel om 'Veenendaal  200 jaar  onafhanke
l ijk'  te v iere n .  

M artin  Br ink 

Belangrijkste bronnen 
Nieuw Utrechts Dagblad (NUD) 1 2  t/m 1 5  september 1 949; De Vallei 1 5  september 
1 949; Veenendaalsche Courant 9 september 1 949;  documentenarchief auteur; Oud 
Veenendaal augustus 1 993;  dr J. G.  Thoomes, Vier eeuwen Veenendaal ( 1 949) ; dr J.G. 
Thoomes, Veenendaal Toen en Nu ( 1 982) ;  gesprekken met W.A.van Amerongen, dr J. G .  
Thoomes en G. van Kooten, allen te  Veenendaal; foto 's: W. Dijkstra, Museum Het Kleine 
Veenloo, 'Oud Veenendaal' , beeldarchief auteur, allen te Veenendaal. 

"De jongens van 't Veen zijn zo flink en stoer" 

Wij len Jan Verhoef is bij oude Veenenda lers een begri p .  Net a ls  Teus 
van Beek uit het Kostver loren was hij een man met vele gezichten .  
H ij kon  urenlang verte l len  over ta l  van aspecten u i t  het 'ouwe veen ' ,  
had twee rechterhanden en . . . .  ook h i j  was de d ichtkunst machtig . 
Vele gelegenheidsged ichten kwamen van z i jn hand . Het 400-jar ig 
bestaan feest insp i reerde hem tot een fraai stuk proza d at onder  de 
kop 'Veenendaals Vol ks l ied'  i n  de  Veenendaalsche Courant (van 
W .A . J .van Son)  op 9 septem ber 1 94 9  werd gepub l iceerd . 
Jan Verhoef heeft het niet over ' De boerrekool van Veenendaa l '  
zoa ls  de van oorsprong Veenendaalse d i chter Kees St ip i n  z i jn versie 
van het Veenendaalse Vo lks l ied ,  m aar over de ''jongens van 't Veen 

die zo fier en stoer zijn en de meisjes zo aardig en lief". 

Ons Veenendaal is op een bodem gesticht, 

Een drassige bodem van veen, 

Volhardend is eenmaal de grondslag gelegd, 

Door d' arbeid van eeu wen geleên. 
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W1ï volgen het voetspoor door oudren gegaan, 

En z1ïn steeds vol hoop en vol moed, 

Want waar men ter wereld vertoeven ook mag 

In Veenendaal is het zo goed. 

W1ï werken met ijver in wol en tabak, 

De wol uit het Veen mag er z1ïn, 

De ba/knaksigaren, wat zijn ze bekend, 

Ze z1ïn er zo geurig en f1ïn. 

A l  z1ïn we verdeeld ook in Gelders en Stichts, 

Toch horen we allen bijeen, 

We stammen toch allen van 't zelfde geslacht, 

Het fiere geslacht van het Veen. 

De jongens van 't Veen z1ïn zo flink en zo stoer, 

De meisjes zo aardig en lief, 

Met blozende konen, een lach om den mond, 

En tegen de vnïer geen grief. 

A l  z1ïn wij dan ook in 't geheel niet volmaakt, 

Want iedereen heeft z1ïn gebrek, 

Toch, ieder die 't Veen eens nau wkeurig bekijkt, 

Zegt: '"t Is er toch heus niet zo gek ". 

Op Veenendaal, h1ïs er de vlag nu 1n top, 

De vlag op het schip zonder roer, 

En werken we saam in 't belang van ons Veen, 

Fabrieksman en koopman en boer. 

Wij wijden aan Veenendaal al onze kracht, 

Eendrachtig, in vreugde en nood, 

Gaat ijver gepaard aan verstandig beleid, 

Dan maken w1ï Veenendaal groot. 
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DOOR COLLABORATIE LOS VAN RHENEN 

In september 1995 viert Veenendaal ztïn 200-jarig bestaan als 
zelfstandige gemeente. Natuur!tïk wil onze vereniging daar de nodige 
aandacht aan geven. Vandaar dat we Dick van Doorn, student aan 
de · Evangelische School voor Journalistiek in Amersfoort, gevraagd 
hebben om hierover iets te schnïven. 
In onderstaand verhaal vindt u een verslag van de gebeurtenissen 
omstreeks het jaar 1795. Dit verhaal is gebaseerd op literatuuronder
zoek. 

De manier waarop Veenendaal zijn zelfstandig bestuur heeft verkre
gen is niet erg heldhaftig. Door samen te werken met de Fransen 
wist het dorp zich in 1795 weten af te scheiden van de stad Rhenen. 

De Veenendalers ontvingen de Fransen in januari 1795 als bevrijders. 
Veense burgers en Franse soldaten dansten samen rond de vrijheids
boom die in februari op het marktplein geplant was. Vrijheid, gelijk
heid en broederschap. Want daar ging het de Veenendalers om, dat 
ene begerenswaardig goed: de vrijheid ! 
Dat alle mensen gelijkwaardig geschapen waren geloofden ze wel en 
met de broederschap zou het wel loslopen. Tijdens het feest werd 
trouwens flink gedronken. In het archief van de gemeente Veenen
daal bevinden zich nog de kwitanties van van 26 flessen jenever, 
drievierde anker  (ongeveer 33 flessen) wijn en 1 8 flessen wijn aan 
de Franse militairen. 
De Veenendalers maakten dankbaar gebruik van deze 'bevrijding'. 
Enige tijd na het feest zond een comité, bestaande uit A. de Bijll, 
J.A. Verburg en W. van Ginkel, een verzoekschrift aan de "Represen
tanten 's Lands Utrecht ". Hierin vragen ze namens de vele "in- en 
opgezetenen van Stichts Veenendaal" om van Veenendaal een 
zelfstandige gemeente te maken. Opvallend is dat we in het comité 
geen leden uit de veenraden aantreffen. De meeste mensen die het 
verzoekschr ift om zelfstandigheid ondertekenen, zijn burgers uit het 
gewone volk. 
Het comité wijst in dit stuk op de abnormale situatie dat Veenendaal 
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bestuurd wordt door  een plaats "die er circa twee uur gaans van 

verwijderd lig t ". En dat, te rwijl Veenendaal "ruim zo strek in getal 

van ingezetenen is als Rhenen zelfs " .  De requestra,nten (leden van 
het comité) wijten deze toestand voornamelijk aan "eene onverschil

ligheit of andersints, die in vroeger tijden bij die van Veenendaal 

heeft plaats gehad" .  Er moest echte r nog heel wat water door  de 
Grift stromen voor  de zelfstandigheid een feit werd. 

De Bataafse Republiek ( 1 79 5  - 1 806)  
De Franse Nationale Conventie, die zijn ontstaan te danken heeft aan 
de Franse Revolutie, verklaarde in 1793 aan de "tyran " prins Willem 
de Vijfde de oorlog. In 1 795 waren de Fransen al doorgedrongen tot 
aan de linker Rijnoever. Vanuit deze positie zetten ze de aanval op de 
Nederlanden in onder leiding van Pichegru. Ze werden daarbij ge
steund door  een patriottenleger uit Nederland, genaamd het ' Bataaf
se Legioen', onder le iding van Daendels. Opmerkelijk is dat een 
afdeling van dit legioen, de 5e Halve Br igade Hollandse Militairen, 
later in Veenendaal werd gelegerd. 
Over de bevroren rivieren trokken de legers steeds verder ons land 
binnen. De prins van Oranje vluchtte met een vissersbootje naar 
Engeland. Vreemd genoeg werden de Fransen en het ' Bataafs Legi
oen' door de Nederlanders ingehaald als bevrijders en verlossers. 
Nederland heette vanaf toen de ' Bataafs Republiek'. Franrijk en de 
Bataafse Republiek sloten een ve rdrag: ' Het Haagse Verdrag'. Beide 
partijen kwamen overeen dat de Republiek als betaling voor  haar 
' bevrijding' 25.000 Franse so ldaten moest onderhouden. 
En zo gebeurde het dat ook in Veenendaal Franse militairen inge
kwartierd werden. 
In eerste instantie heerste er na de feestvreugde een gelatenheid 
onder de bevolking. Toch vroegen steeds meer inwoners zich. af : 
"Waarom komen al die soldaten naar Veenendaal? " Velen hadden al 
een voorgevoel dat de feestvreugde van de eerste uren moest uit
draaien op een teleurstelling. De hande l en de nijverheid in het 
veendorp lagen door  de gevo lgen van de oorlog vrijwel stil. Zouden 
de Fransen jonge Nederlandse mannen gaan oproepen voor  militaire 
dienst? Allemaal schrikbeelden die ook de bevolking van Veenendaal 
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voor ogen stond. De legering van krijgsvolk betekende ook het 
onderhouden van al die soldaten. De inwoners begonnen de Fransen 
en hun huurlingen op den duur te haten. Maar de Veenendalers 
stonden met hun rug tegen de muur. Sommige Veenendalers collabo
reerden met de Fransen. Ze verleenden hand- en spandiensten aan 
de indringers. Haantje de voorste van deze groep was Wulfert van 
Ginkel, de latere secretaris van de gemeente Veenendaal. 
Vanuit Utrecht kwam op 5 juni 1795 kwam een welwillende reactie 
op het eerder genoemde Veenendaalse verzoekschrift met daarin de 
vraag om een eigen gerecht en een eigen municipaliteit. Men stond 
positief tegenover het verzoek van het comité. 
Bij dat besluit moet echter vermeld worden dat de representanten 's 
Lands van Utrecht geen deftige regenten meer waren, maar gewone, 
pientere jongens uit het volk. Met behulp van de Fransen waren deze 
'revolutionaire' representanten aan hun hoge posten gekomen. Zij 
waren eerder geneigd om tegemoet te komen aan de wensen van het 
Veenendaalse comité . 

Het voorspel 

Dat de verhouding tussen Rhenen en Veenendaal zo slecht was, had 
voor een deel te maken met het eigenmachtig optreden van de 
veenraden. In de meeste gevallen wist de magistraat van de stad 
Rhenen niet eens wat die eigengereide Veenendalers uitvoerden. De 
veenraden vormden als het ware een soort gemeentebestuur. Tussen 
de heren regenten van Rhenen en een onderdeel van de Vrijheid van 
Rhenen, Veenendaal, bestond een eindeloos getwist over wie beslis
te over welke bestuurszaken . Daarnaast hadden de twee nog een 
ander punt van geschil. In 1 6 89 ging Veenendaal over tot de instel
ling van een 'vettebeestenmarkt' .  Rhenen beschouwde dit als een 
inbreuk op haar privileges en verbood de markt. Veel hielp het echter 
niet, Veenendaal probeerde op al le mogelijke manieren onder het 
verbod uit te komen. In 1 7 84 laaide de tw ist weer hoog op omdat 
Rhenen belasting wilde gaan heffen op alle vee dat bestemd was 
voor deze Veenendaalse 'ossenmarkt'. De burgemeester en de raden 
van de stad Rhenen zullen wel niet in de gaten hebben gehad, dat dit 
soort inperkingen van de vrijheid van Veenendaal druppels waren die 
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de e m mer tenslotte deden ove r lopen .  
In  ieder  geval ,  de  m un ic ipa l iteit Rhenen was ge l ukkig n iet  met het 
verzoek van het comité en de posit ieve houd ing van het n ieuwe 
provinc ia le bestuur .  De gemeente benoemde een commiss ie ,  be
staande uit de heren Gaukes, Van Kooten, Moesve ld  en Sand brink .  
De deputatie vertrok r icht ing Veenendaal  en r i ep  de bevo l k ing bi jeen 
voor een vergader ing i n  de  O ude Kerk .  
De leden van de  deputatie h ie lden deftige toespraken . Daarna gaf de 
com m issie burgers de ge legenheid om te tekenen op een l ijst. Deze 
l ijst werd vervo lgens naar Utrecht verzonden a ls  be wijs van een 
groot deel , het g rootste dee l  ze i  Rhenen, van de i nwoners van 
Veenendaal  bij de  m un ic ipal i teit van Rhenen wenste te b l ijven .  
Bovendien zond de gemeente Rhenen aan  het  "Committe tot zaken 

van het platteland ", een onderdeel  van de Representanten 's  Lands 
van Utrecht, twee reso l ut ies van de Staten van Utrecht u it  de ja ren 
1 690 en 1 7 7 5 .  U it deze resolut ies konden de representanten opma
ken dat Veenendaa l  van oorsprong wel  degel i jk  een onderdeel  
vormde van Rhenen .  
Het  Veenendaalse com ité schreef i n  reactie op de Rhenense inteken
l ijst en reso lut ies een brief met heft ige be woord ingen naar Utrecht. 
De Veenenda lers beklagen z ich in deze brief over het on recht wat 
Rhenen hun aandoet. Dat ze i n  deze br ief ontzettend overdri jven, is 
niet te ontkennen.  Ze klagen over "gewelddadigheden en insolentiën 
(letter/Jïk 'onbeschoftheden') ". Zo heeft de gemeente Rhenen i n  de 
winter e l ke dag 50 à 6 0  Veenendalers verp l icht om hout te hakken 
ten d ienste van de stad Rhenen .  De houthakkers werden n iet be
taald ,  terwij l  toch veel te leurgestelden "geen brood in huys hadden 

voor hun armoedig hu ysgezin ". Sommigen "dragen nog de droevige 

littekenen, door het bevriezen hunner ledematen veroorzaakt ". 

Behalve de handtekeningen van de com ité-leden bevat deze br ief ook 
de namen van vele andere Veenenda lers .  Vee l  van deze namen z ij n  
nu nog in Veenendaa l  terug te  v inden :  Budd ing ,  Van  der  Meyden,  
Midde lhaven,  Ha rdem an ,  De K leuver ,  Van Kesse l ,  Van de Loosdregt, 
Van Enge lenburg , Van Ravenswaay, Van de Bovenkamp,  Anbeek, De 
Flu iter .  
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Vrijheid 

Ambtelijke molens maalden, ook in die tijd al langzaam. Toch kwam 
er op een gegeven moment bericht uit Utrecht. De representanten 
benoemden een commissie die in Veenendaal eens polshoogte moest 
gaan nemen. Op 30 juni 1 795 klepten de klokken van de Oude Kerk 
de inwoners van Veenendaal weer bij elkaar voor een vergadering. 
Unaniem spraken de aanwezigen zich uit vóór afscheiding van 
Rhenen. De Utrechtse deputatie was door de representanten ge
machtigd om naar goeddunken te handelen. Zij besloot onmiddelijk 
over te gaan tot het vormen van een Veenendaalse municipaliteit. 
Het gevolg was dat Veenendaal op die dag een zelfstandig gerecht 
werd en zou gaan behoren tot het kwartier van Eemland. 
Dit laatste heeft grote gevolgen gehad. Rhenen, samen met haar 
Vrijheid Achterberg, de Grebbe, Remmerden, Elst en Veenendaal, 
behoorde tot het Nederkwartier. Door Veenendaal in te delen bij 
Eemland kwam het gerechtelijk onder de maarschalk van Eemland, 
waar ook Renswoude toe behoorde. Wat betreft de rechtspraak had 
Veenendaal dus niets, maar dan ook helemaal niets meer met Rhe
nen te maken. De afscheiding van Rhenen was compleet ! 
Hoe zag die eerste Veenendaalse gemeenteraad er eigenlijk uit? Als 
schout benoemden ze Antonie de Bijll en Wulfert van Ginkel werd tot 
secretaris gekozen. Het Utrechtse Veenendaal kreeg een gemeente
raad bestaande uit Jacobus Anbeek, Willem de Fluiter, Frederik van 
Kessel, Andries Verburg, Hendrik Vollewensch en Albert van Wake
ren_. Gemeentebode werd Pieter Buddingh. Zoals te zien is, komen 
enkele namen van mensen uit het actie-comité terug in het gemeen
tebestuur. 
Dat Gelders Veenendaal niet één gemeente ging vormen met Stichts 
Veenendaal had de volgende reden. Voor de Franse invasie van 
1 795 waren de provincies Gelderland en Utrecht volkomen autono
me staten. Alleen een 'Unie' hield deze twee provincies bij elkaar. De 
'landsgrens' tussen Gelderland en Utrecht liep ook tijdens de Bataaf
se Republiek dwars door Veenendaal. Zij liet niet toe dat het dorp 
een eenheid werd. 
Na de kroning van Napoleon Bonaparte tot keizer van Frankrijk kwam 
ons land in een vreemde situatie terecht. Napoleons broer, Lodewijk 
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Napolen werd koning over Holland. Deze koning wilde naar een 
centraal bestuur en wiste daarom alle grenzen tussen de vroegere 
gewesten uit. Per decreet voegde hij in 1 807 de gescheiden gedeel
ten van Veenendaal bij elkaar tot een gemeente, althans als het ging 
om bijvoorbeeld de politiezorg. Bij het herstel van de onafhanke
lijkheid in 1 81 3 werden de oude, historisch gegroeide toestanden 
hersteld. 
Stichts-Veenendaal bleef als zelfstandige gemeente bestaan en Geld
ers-Veenendaal voegde men weer toe aan de gemeente Ede. Een 
slepende procedure zorgde er uiteindelijk voor dat het dorp op 1 
januari 1 960 voorgoed een eenheid ging vormen. 

Dick van Doorn 
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:MEDEDELINGEN 

* De volgende bijeenkomst van de Historische Vereniging Oud Veen
endaal wordt gehouden op dinsdag 1 2  september. 
Dr R. Bisschop zal dan spreken over Stichts en Gelders Veenendaal 
in de Bataafse-Franse tijd, 1795-18 1 3. 
Deze bijeenkomst valt in de feestweek rond het 200-jarig bestaan 
van de Gemeente Veenendaal en wordt gehouden in Gebouw Eltheto 
aan de Fluiterstraat, op Stichtse grond dus! 

dus: - dinsdag 1 2  september 
- om 1 9.45 uur 
- in Eltheto, Fluiterstraat 
- dr R. Bisschop over:  'Een tweeling zelfstandig. Stichts en 

Gelders Veenendaal in de Franse tijd' 
- iedereen is welkom - de toegang is vrij . 

Na afloop van de lezing zal voor f 4,95 voor het eerst het boek
je dat verschijnt ter gelegenheid van 'Veenendaal 200 jaar zelf
standig', verkrijgbaar zijn (62 pag. , royaal geiTlustreerd). 
ln dit boekje wordt de beginperiode van de gemeente Veenen
daal beschreven. Het is een uitgave van de Historische Vereni
ging in samenwerking met de gemeente Veenendaal. Vanaf 
woensdag 1 3 november is het tevens verkrijgbaar bij de plaat
selijke boekhandel. In de plaatselijke pers zal, voorafgaande aan 
de jubileumweek, meer informatie over dit project verschijnen. 

* De jubileumbijeenkomst van de H istorische Vereniging Oud Veen
endaal is op donderdag 23 november. Noteer alvast deze datum. 
Onze vereniging bestaat dan 1 0  jaar !  
De heer D. van Maanen zal dan spreken over Veenendaalse families 
in het midden van de 1 9e eeuw. 

* Tijdens de bijeenkomst op 1 2 september wordt de monumen
tenoorkonde uitgereikt. 
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* U kunt nog steeds inzenden voor de fotowedstrijd .  Alle gegevens 
staan in het juninummer. 

* Eind dit jaar is er weer een paleografie-cursus .  De cursusgegevens 
vindt u in de bijgesloten folder. Hebt u interesse? Laat dat dan zo 
snel mogelijk weten ! Er kan maar een beperkt aantal deelnemers 
ingeschreven worden. 

een /;J! 
en kies uit de volgende premies en welkomstgeschenken: 

1 .  welkomstgeschenk voor de nieuwe leden 

of voor één lid 

A. set van 2 ansichtkaarten A.P.  de Kleuver 

de Molenbrug ca .  1 800 - fazanthaan 

B .  set van 4 ansichtkaarten Oud Veenendaal 

Veenendaa l  ca .  1 600 - Veenendaal ca. 1 705 - Benedeneind ca.  

1 900 - M arkt ca .  1 900 

C.  plattegrond Gemeente Veenendaal 1 865 (de zg .  Ku ijper-kaart) 

D .  bureaukalender Oud Veenendaal 1 995 

2. voor twee leden 

E .  het boek  H .  Diepeveen, De Oude of  St. Salvatorkerk. Geschiedenis 

van de Oude Kerk en de Markt te Veenendaal 

3.  voor drie leden 

F .  het boek P . G .  Doolaard, Tot tijd en wijle . . .  1887- 1 987. Een bloem

lezing uit een eeuw Gereformeerd kerkelijk leven in Veenendaal 

4. voor vier leden 

G. de lustrumu itgave van 1 9 90 :  R. Bisschop, G .C .  Speelpenning en T. 

Stol, Het veen, de veenraden en het Veenraadschap. De historische 

wortels van de gemeente Veenendaal 

Uiteraard geldt voor alle premies: zolang de voorraad strekt. Van sommige 

.premies is de voorraad nog maar klein. 



Kunt u dit tezen? 

cursus Paleografie 
najaar 1995 



Als het oude handschrift op de voorzijde van deze folder 
voor u n iet a l  te veel  prob lemen oplevert, beheerst u in e lk 
geva l voor een be langrij k deel de basiskenn is d ie  vereist is 
om oude handschriften te kunnen lezen ( = paleografie) . 

Komt u er (zonder te sp ieken)  n iet uit en u bent wel geïnte
resseerd, dan is een cursus Paleografie voor beginners voor 
u een goede start. 

Het bestuur van Oud Veenendaal heeft bes loten dat - b ij 
voldoende belangste l l i ng - i n  het najaar van 1 995 twee 
paleografiecursussen gegeven zu l len worden:  één voor 
beg inners en één voor gevorderden.  u kunt zich a ls •gevor
derd' beschouwen a ls u de tekst op de voorkant zonder a l  
te veel moeite kunt verta len ,  en deze tekst ook  begrijpt. 

c;a:
-)

3�' �cL - .  

wat staat er in de aankondiging op de voorkant? 

seer schoone upe-boomen I =  iepebomenJ in 
venendael te koop. 

Men doet mits desen al le ende een ijgel ijck 

weeten, dat de kerckmeijsters in der tijt der 
Gelderse ende Rhenense veenen in venendael 

voorhebbens ende van menonge sijn ,  ten overstaen 
van de veen raden derselver veenen publ iquel ijck 

aen de meeste daer voor b iedende te vercopen 

op aenstaende donderdach (sul lende wesen 
den 4e Januarij deses jaers 1683> 
des naernoens ten een u ijre ten huijse van 

Amelis La-Feber, herbergier in venendael 
aen de Stichtse zijde b ij het verlaet, alwaer 
het Roode Hart is u ijthangende, seven en 
twintich schoone upe-boomen, staende 

alh ier ontrent de kerck van venendael. 



cu rsusgegevens 

A. cursus Paleografie voor beginners 

Opzet 
I n  8 lessen oefent u de belangrijkste paleografische basisvaardigheden. 
we behandelen niet a l leen de letters, de i nterpunctie, de datering en 
de ·verta l i ng ' ,  maar besteden ook aandacht aan tekstbegrip 

Doelgroep 
Geïnteresseerden d ie niet of nauwe l ij ks het lezen van oude handschrif
ten geoefend hebben, b ijvoorbeel d  beg innende genealogen en andere 
onderzoekers 

Materiaal 
De meeste teksten die aan de orde komen, zijn  opgenomen in het 
bronnenboek (R. B isschop, e.c. speel penn ing en T. Sto l ,  Het veen, de 

veenraden en het veenraadschap, Veenendaal  1 990>, dat a ls  cursusboek 
wordt gebruikt. Wie (nog) niet over d it boek besch ikt, d ient deze aan te 
schaffen ( ledenprijs f 20,--; n iet- leden f 30,--l ; verkrijg baar b ij de d ocent 

Kosten 
voor leden van Oud Veenendaa l :  
voor niet-leden: 

Docent 
dr R. B isschop, Pri nsesselaan 38, 3905 G L  Veenendaal 

Tijdstip 
van 9.30 uur - 1 0. 1 5 uur op de volgende dagen: 

Plaats 

zaterdag 21  oktober 
zaterdag 28 oktober 
zaterdag 4 november 
zaterdag 1 1  november 
zaterdag 1 8  november 

zaterdag 
zaterdag 
zaterdag 

2 
9 

1 6  

december 
december 
december 

lchthus-Col lege, vondel laan 4 te Veenendaal  

Aanmelding 

n ih i l  
f 25,--

U iterl ijk  30 september 1 995 b ij R. B isschop, tel .  031 8-522691 . I nschrijving 

i n  volgorde van aanmeld ing .  Maximum aanta l deelnemers: 1 5  



B. cursus Paleografie voor gevorderden 

Opzet 
I n  8 lessen werken we aan verbetering van paleografische vaardigheden.  
we behandelen teksten van oudere datum - d us moei l ijker leesbaar - en 
besteden verder veel aandacht aan het goed begrijpen van deze teksten 

Doelgroep 
Geïnteresseerden (genealogen en a nder onderzoekers> d ie besch ikken 
over paleografische bas isvaard igheden en -kennis 

Materiaal 
De meeste teksten d ie aan de orde komen, zij n  opgenomen in het 
bronnenboek (R. B isschop, e.c. Spee lpenn ing en T. Stol ,  Het veen, de 

veenraden en het Veenraadschap, Veenendaal  1 990>, dat a ls  cursusboek 
wordt gebruikt. 
Wie (nog> niet over dit boek beschi kt, d ient deze aan te schaffen 
Oedenprijs f 20,--; n iet- leden f 30,-->; verkrijg baar b ij de docent 

Kosten 
voor leden van Oud Veenendaal :  
voor niet-leden: 

Docent 
dr R. B isschop, Prinsesselaan 38, 3905 GL  Veenendaal  

Tijdstip 
van 1 0.30 uur - 1 1 .1 5 uur op de volgende dagen: 

zaterdag 21 oktober 
zaterdag 28 oktober 
zaterdag 4 november 
zaterdag 1 1  november 

Plaats 

zaterdag 1 8  november 

zaterdag 
zaterdag 
zaterdag 

2 december 
9 december 

1 6  december 

lchthus-Col lege, vondel laan 4 te Veenendaal  

Aanmelding 

n ih i l  
f 25,--

U iterl ijk  30 september 1 995 b ij R. B isschop, te l .  031 8-522691 . I nschrijving 
in  volgorde van aanmeld ing .  Maximum aanta l deelnemers:  1 5  
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Programma Jubileumavond 

donderdag 23 november 1 995 

Het programma voor de lustrumviering ter gelegenheid van het  tien
jarig bestaan van de Historische Vereniging Oud Veenendaal is als 
volgt: 

Vanaf 1 9. 30 wordt u welkom geheten met koffie. 

Om 1 9. 45 begint het officiële gedeelte met een openingswoord van 
de voorzitter, de heer G. Verhoef. 

Het nieuwe fotoboek 'Veranderd Veenendaal', gemaakt ter gele
genheid van dit lustrum, wordt door de voorzitter overhandigd aan 
burgemeester F. Brink. De voorzitter van de werkgroep 'kadastrale 
atlas ' zal het eerste exemplaar van de kadastrale atlas aan de 
voorzitter van de vereniging overhandigen. 

Speciaal voor deze avond heeft het bestuur de heer dr H. P. Deys 
uitgenodigd. Htï zal spreken over Water over Veenendaal. 

In de pauze ztïn er diverse activiteiten en aan het einde van de avond 
is de gelegenheid om van gedachten te wisselen onder het genot van 
een hapje en een drankje. 

Dus: - donderdag 23 november 
- om 1 9 .30 uur 
- in De Meent 
- lustrumviering Oud Veenendaal 
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ván de voorzitter 

Op 23 november aanstaande hoopt onze vereniging haar tweede lustrum 

te vieren. Tien jaar lang hebben w1ï u w  aandacht willen en kunnen bepalen 

b1ï de geschiedenis van Veenendaal en omgeving. In die tien jaar hebben 

velen zich ingezet om veel van wat 'onder het stof lag ' naar boven te 

halen en naar wij hebben gemerkt: met instemming van de leden. Veel 

dank is verschuldigd aan allen die in die jaren veel t1ïd hebben besteed aan 

het organiseren en invullen van de a vonden. 

Het ligt in het voornemen om op de jubileum-avond aan de burgemeester, 

de heer F. Brink, een fotoboek van Veenendaal aan te bieden, terw1ïf 

verwacht wordt dat ondergetekende het eerste exemplaar van de 

kadastrale atlas uit handen van de voorzitter van de betreffende werk

groep in ontvangst mag nemen. Ook hiervoor is veel werk verzet, 

waarvoor w1ï graag aan de werkgroep onze hartelijke dank willen 

overbrengen. 

Zoals bekend is, zijn w1ï al lang bezig om ruimte ter beschikking te knjgen 

voor ons documentatiecentrum. Daaraan bestaat zonder meer behoefte. 

Binnenkort zal er opnieu w met de betrokken wethouder een gesprek plaats 

vinden over deze zaak. W1ï hopen u spoedig meer daarover te kunnen 

vertellen. 

Inmiddels gaan wij ons beraden over de invulling van het programma voor 

199 6. Tevens zullen w1ï ons moeten beraden over de vervulling van de 
bestuursvacature en met name de vervulling van de vacature van 

secretaris. De heer R. Bisschop heeft deze taak jarenlang met veel verve 

en enthousiasme op zich genomen. er is natuurl1ïk best iets voor te 

zeggen: laat nu een ander eens dit karretje trekken. Maar als je een 
gezond, actief en sterk 'paard' hebt, dan doe je dat toch niet zo van de 

hand. Het bestuur zal veel wijsheid nodig hebben om dit probleem op te 

lossen. 

Dit is tevens het laatste nummer van het jaar 1995. A l  is de jaarwisseling 

nog ruim zes weken van ons verwijderd, toch wil ik besluiten u alvast alle 

goeds toe te wensen voor het jaar 1996. 

G. Verhoef, voorzitter 
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Tien jaar Oud Veenendaal 

Op 23 november viert de Historische Vereniging Oud Veenendaal haar 
tien-jarig bestaan. Reden om eens terug te kijken. 
In de zomer van 1 985 kwamen een zevental personen twee keer bij elkaar 
om de mogelijkheden van een Historische Vereniging in Veenendaal te 
bespreken. Daarbij waren aanwezig de heren J. van Barneveld, R. 
Bisschop, M. Brink, H. Diepeveen, A.C. van Grootheest, G. Kool en D. van 
Maanen. Op 23 september 1 985 werd de eerste bestuursvergader ing 
gehouden en de functies verdeeld: 
Van Grootheest werd voorz itter, Bisschop secretaris en Kool penningmees
ter. Ook Br ink en Diepeveen werden bestuurslid. 
Aanleiding tot het ontstaan van de vereniging van vooral de snelle afbraak 
van de weinige histo rische panden, die Veenendaal ooit bezat. 
Besloten werd de nadruk te leggen op de volgende activiteiten: 

H . P .  Deys overhandigt de  voorzittershamer, 1 4  november 1 98 5  
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- een kwartaa lb lad 
- vier keer per jaar  een lez ing 
- aandacht in  de pub l i c ite i t  voor het Veense verleden .  

Op 1 4  november 1 9 8 5  werd de eerste bijeenko mst gehouden, waarbij de 
heer dr  H . P . Deys, voorz itter van Oud-Rhenen, a ls spreker optrad . 
Het I nterkerke l i jke Verpleeghuis 'de  Meent' was zo vr iendel i jk gastvrijhe id 
te verlenen aan de n ieuwe veren ig ing,  zoals ze d at nog steeds doet. 
De heer Deys overhand igde de voorz itter van de  'dochterveren ig ing'  een 
voorzittershamer .  Er  bleek die avond veel belangste l l i ng voor de  veren ig ing 
en het bestuur durfde het dan  ook aan op de  bestuursvergader ing van 25 
novem ber de besluiten tot de uitgave van een 0-num mer  van e igen 
tijdschr ift .  De heer C.  van H ardevel d  van Drukkerij Davelaar  woonde deze 
en volgende bestuursvergader ingen b i j  en heeft een belangrijke bi jdrage 
ge leverd . Cara Thom asz was de  l ay-out van het b lad te verzorgen en de 
heer D . J .  Kru idhof trad a ls  admin istrateur van de veren ig ing op .  Van het 
eerste nummer werden 5 00 exe m p l aren gedrukt en a l  snel konden 200 
leden worden i ngeschreve n .  
Met het Col lege v a n  B .  en  W .  werd e e n  kennismakingsafspraak gemaakt 
en het doel van de  veren ig ing uitgelegd .  
Het eerste vol led ige verenig ingsjaar ,  1 986 ,  ver l iep voorspoed ig mede 
doordat de gemeente bereid was een startsubsid i e  te verstrekken .  Een 
eerste poging tot het i nste l len van werkgroepen werd gedaan.  Met name 
de werkgroep d ie  m ateriaal  voor  basisscholen verzorgde had succes. 
Het één-jar ig bestaan werd i n  novem ber  1 986 dan ook feeste l ij k  gevierd 
met onder meer een forse steun van de RABO-bank bij de aanschaf van 
een typemachine en de  feeste l ij ke v iering van de avond . 

Naast de organisatorische beslom meringen d ie  bij een beg innende 
verenig ing horen, waarbij ledenwerv ing een belangr i jke p l aats innam,  werd 
de aandacht de eerste jaren van de verenig ing toch al snel gevraagd voor 
al ler le i  bedreig ing van h istor isch erfgoed i n  Veenendaa l .  De eerste ' actie '  
werd gevoerd voor  het  behoud van een aantal grafstenen op de oude 
begraafp laats, toen nog aan de  Achterkerkstraat.  Ook  de her inri chting van 
de Markt vroeg aandacht en de  veren ig ing parti c ipeerde i n  de i nspraakpro
cedure over de toe komst van het centrum van Veenend aal . 
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Reeds bij het 1 -jarig bestaan schudden voorzitter en toekomstig voorzitter elkaar de hand. 

Omdat de afbraak van oude panden doorging en de gemeente nog geen 
p lannen had om een gemeentel i jke l ijst van w aardevo l le  panden samen te 
ste l len ,  werd _een werkgroep i ngeste ld  d ie  de gemeente een i nventarisatie 
van h istorisch be langrijke panden aanbood . 
Dit le idde u ite inde l i jk  tot een off ic ië le i nventarisatie, een gemeentel i jke 
monumentenl ijst en -com missi e .  He laas had de veren ig ing niet altijd 
succes. Zo werden ook de oudste de len van de Scheepjeswolfabr ieken 
afgebroken, ondanks een p le idoo i  voor  behoud,  onder  meer  door de heer 
P .  N ijhof op 1 7  maart 1 987  op een bi jeenkomst van de veren ig ing . 
I n  1 9 8 8  verzorgde de veren ig ing de eerste tentoonste l l i ng i n  het zoju ist 
geopende theater ' de  Lam peg iet' over h istor ische kaarten van Veenend aal 
en omgeving . Veel contact was er met de  gemeente Veenendaal in  deze 
jaren over de moge l ij kheden van een eigen documentatiecentrum voor de 
verenig ing en eventueel ze lfs een m useu m .  Een gemeente l ijke com m issie,  
waar in namens de verenig ing de heren D iepeveen en Stadhouders z itt ing 
namen, le idde uiteinde l ij ke tot het gemeente l ij ke museum ' Het K le ine 
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Veenloo ' .  
Het b lad van d e  veren ig ing ,  ' Oud Veenendaa l ' ,  ontw ikkelde z ich tot een 
w aard ig visitekaartje van de  veren ig ing .  Ter gelegenhe id  van restauratie 
van de N ieuwe Molen verscheen een themanummer .  
B i j  het  eerste l ustrum werd een num mer gewijd aan de  heer D .  Ph i l ips ,  d ie  
vee l  en zorgvuld ig onderzoek had gedaan naar de geschiedenis van 
Veenendaal en daarover ook vee l  gepub l iceerd heeft . Van zijn fami l ie  
ontving de veren ig ing z i jn  archief .  Postuum werd hem b i j  de vier ing van 
het  eerste l ustrum de  penn ing van de  H i storische Veren ig ing O ud 
Veenendaal ver leend . 
Het eerste l ustrum werd i n  een feeste l i jke sfeer gevierd met onder andere 
een toespraak van de  Commissar is van de Koning in i n  de provincie 
Utrecht, de heer Beelaerts van B lokland . 
Als jub i leumgeschenk ontv ingen de  leden een exemplaar van een boek met 
archiefstukken uit het Veenraadschap-archief, voorzien van transcri ptie .  

Voor de tweede vijf jaar  besloot het bestuur tot het schrijven van een 
bele idsplan. Centraal  was h ier in de  aandacht voor ' inner l ij ke groe i '  voor de 
verenig ing .  Na  v i j f  jaren met veel pub l iciteit en  aandacht voor actuele 
zaken was het de tijd ,  nu onder meer monumentenl ijst en museum hun 
beslag hadden gekregen, om tot een verbreding en verd iep ing van de 
veren ig ing te komen.  
O m  meer  leden actief h ierbij te betrekken, kregen werkgroepen veel 
aandacht. D it beleid bleek succesvo l :  meerder werkgroepen pub l iceerden 
hun resultaten i n  ons b lad of als aparte uitgave . I n  het bi jzonder de 
uitgaven van de  werkgroep genealog ie kregen veel aandacht. 
Mevrou w  H . H .  W i l l -van Barneveld vo lgde binnen het bestuur de heer Kool 
op a ls penningmeester, terwij l  de  heer P .  W i l l  a ls administrateur optrad . 
Toen de  heer D iepeveen wegens z iekte moest aftreden werd de heer D .  
Bouwhuis l id  van het bestuur .  
In  1 994 is  het bestuur u itgebreid met mevrouw T.  Val kenburg-van 
Bruxvoort en de heer L . W . G .  Smolders .  De heer Van Grootheest werd a ls  
voorzitter opgevo lgd door de heer  G .  Verhoef.  
S inds 1 992  verzorgt m evrouw J. Regtop de  lay-out van ons blad . 

Een belangr i jk hoogtepunt voor de  geschiedschrijving van Veenendaa l  was 
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Het bestuur beki jkt het Phi l ips-archief. 

de pro motie van de heer T.  Stol aan de Un iversiteit van Amsterdam over 
het onderwerp ' De veenkolonie Veenendaa l ,  turfw inning en waterstaat in 
het zu iden van de Ge lderse Val le i ,  1 54 6 - 1 65 3 ' .  De verenig ing heeft z i ch 
erg ingezet dat een handelsed it ie van d it belangrij ke werk kon verschijnen 
in de Sti chtse H istor ische Reeks. Als erkenning h iervan kreeg de voorzitter 
van de veren ig ing het eerste exemplaar overhand igd . 

Tien jaar  bestaat de verenig ing n u .  In d i e  t ien jaar is veel gebeurd . Veertig 
bi jeenkomsten z i jn gehouden en veertig nummers van ons blad z i jn de 
moeite van het doorblade ren waard . Veel  mensen hebben veel  werk  voor 
de veren ig ing verr i cht. I n  Veenendaal  heeft een omslag pl aatsgevonden a ls 
het gaat om het omgaan met het ver leden . Als kroon op het werk kon 
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onlangs de kap op  de  molen 'de  Vr iendschap' gep laatst worden.  Veel is 
gepubl iceerd i n  deze t ien jaar over Veens ver leden en ter gelegenheid van 
het t ien-jar ig bestaan za l  een fotoboek het l i cht z ien.  De werkgroep 
Kadastrale Atlas hoopt op  23  november het eerste exemplaar  van de 
Kadastra le  Atlas Veenendaal  1 83 2  te kunnen overhand ige n .  Daarnaast 
heeft de veren ig ing ook gezorgd voor vele p lez ier ige contacten tussen de 
ru im 5 5 0  leden d ie  de verenig ing te lt .  De bijeenkomsten z i jn a ltijd 
geanimeerd met een gemidde lde opkomst van ru im boven de honderd 
personen.  
Kortom :  er is toekomst voor onze veren ig ing met l iefde voor  het verlede n !  

ACvG 

De Werkgroep Kadastrale A tlas van de Historische Vereniging is gereed met 
de samenstelling van de atlas, die de eerste kadastrale opmetingen van 
Veenendaal betreffen, compleet met uitgebreide toelichting, de zogenaamde 
Oorspronkelijke Aan wijzende Tafels. 
De toelichting geeft informatie over eigenaar, oppervlakte, grondgebruik, 
beroep, belastingklasse etc. In enkele hoofdstukken wordt dit alles uitvoerig 
toegelicht. Ook is een veldnamenkaart in de atlas opgenomen. 
De atlas bestaat uit een linnen omslag met een boekje en losse kaarten. 
Voor leden van de vereniging is de prijs tot 1 januari 1996 f 59, -, voor niet 
leden f 69, -. 
De atlas is bij de heer P. Wil/, administrateur van de vereniging, te bestellen 
(tel. 5 1 1 523). 
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Verdwenen water in Veenendaal 
waterhuishouding toen en nu 

Wanneer men oude landkaarten maar ook oude ansichten van Veenendaal 
bekijkt, ziet men dat in vroeger tijden ons dorp zeer waternïk was. Er 
wordt zelfs wel gesproken over het 'Giethoorn ' van de Gelderse Vallei. 
Veel van dit water is verdwenen, in de oude kern zijn de vaarten en de 
Grift gedempt en brede straten ontstaan (Hoofdstraat, Hoogstraat, Zand
straat, Verlaat en Valleistraat, Pnns Bernhard/aan). In de buitengebieden 
waar nu de nieuwe woon wijken zijn zoals het Franse Gat, de Engelenburg, 
Dragonder en Veenendaal- West Zijn vnïwel alle oude afvoersloten (wijken) 
verdwenen. 
Waarom en wanneer deze wateren zijn verdwenen is een stukje geschiede
nis van Veenendaal. In dit artikel zullen we hier wat dieper op ingaan. 
Alvorens echter te handelen over het verdw1ïnen van het open water is het 
zinvol eerst het ontstaan ervan na te gaan. 

Ontstaansgeschiedenis van Grift-Omleidingskanaal-Valleikanaal en wijken 
De meeste historici z i jn van mening,  d at ooit door de Gelderse Val le i  een 
zi jtak van de R i jn stroomde we lke w ater afvoerde naar het meer F levo,  de  
l atere Zuiderzee . De Kro m me Eem,  een r iv iertje voorkomend op oude 
kaarten en in  oude beschrijv ingen, zou daar  nog een overb l ijfsel van z ijn .  
In  de midde leeuwen was het zu ide l i jk  deel van de Gelderse Va l l e i  één  
groot hoogveengeb ied ,  ook wel  bekend a ls  de Rhenensche Veenen . I n  het 
m idden van de 1 5e  eeuw zijn de verveningen hier begonnen.  De bekende 
B isschop David van Bourgondië l iet voor de afvoer van turf de Gr i ft 
graven . Deze l iep  vanaf de Grebbesluis bij Rhenen tot i n  het hu id ige dorp 
te r hoogte van het Z waaip le in ( 1 4  7 3- 1 48 1  ) .  Voor het tracé is gedeeltel i jk 
ge bru ik gemaakt van het oude r iv iertje de Kro m me Eem .  
Deze Gr i ft ( afvoerkanaa l ) ,  d ie  d e  Bisschop Davidsgr ift g ing heten ,  d iende 
n iet  a l leen voor  de afvoer van de gestoken turf met scheepjes naar de Ri jn,  
maar tevens voor de afvoer van het overtol l ige water uit de veenderijen .  
D i t  was destijds nog moge l i jk  aangezien de bedd ing van de R i jn  lager  was 
dan nu en tevens doordat het m aaiveld van de Va l le i  door de aanwezighe id 
van het hoogveen twee à dr ie  meter hoger was dan heden .  
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Door gebrekkig onderhoud verlandde de Grift weer, zodat deze praktisch 
niet meer te gebruiken was. In het midden van de 1 6e eeuw werd de Grift 
met octrooi van Keizer Karel V ( 1 546) weer opgegraven en verlengd tot 
de Klomp nabij Ederveen. De verlengde grift is bekend gebleven als de 
Boveneindsche Grift terwijl het gedeelte vanaf de Zwaai richting Grebbe
sluis Benedeneindsche Grift heette. Ter plaatse van de afbuiging van de 
Grift in noordelijke richting ontstond de Zwaai, nu bekend als het 
Zwaaiplein. 
Uit de vennootschap van de veengenoten ontstond bij octrooi van Koning 
Phillips Il van 31 augustus 1563 het college der Veenraden die later de 
naam kreeg: Veenraadschap der Geldersche en Stichtsche Veenen. 
Oorspronkelijk was dit college alleen belast met het opzicht over alle 
werkzaamheden (dijken, dam men, heulen, peilen, watergangen) en al wat 
met de turfnering te maken had. 
Pas in 1948 werd bij de oprichting van de Waterschappen Grebbe en Ede
Wageningen het Veenraadschap opgeheven. 
De Tegen woordige Staat van alle volken (XX II, p. 79) vermeldt, dat het 
turfgraven in de Rhenensche Veenen omstreeks het midden der 16e eeuw 
zo sterk is toegenomen, dat dit rond 1 549 aanleiding gegeven heeft tot 
het bouwen van het dorp Veenendaal, "midden in 't Veenland, gedeeltelijk 
op Stichtsch, gedeelte/tik op Geldersch gebied; dat door dit dorp van het 
één tot het andere einde eene gegraven vaart loopt, langs welke de 
opgemaakte en gedroogde turf met schuiten tot aan de sluis te Grebbe 
wordt gebracht, door welke men b1ï laag water in den R1ïn vaart. " 
Bij octrooi van 31 maart 1 549 werd aan Gilbert van Schoonbeke door 
Karel V vergunning verleend tot exploitatie van de venen westelijk en 
noordwestelijk van Veenendaal gelegen tegen de hoge gronden van de 
Emminkhuizerberg. Tevens werd aan van Schoonbeke vergunning verleend 
tot het graven van een kanaal voor de afvoer van turf en water naar de 
Luntersche Beek. Deze kreeg de naam van Schoonderbeekse Grift welke 
liep van Veenlo (De Vendel) tot bij de Rode Brug beneden Geerestein naar 
de Luntersche beek, thans Woudenbergse Grift. 
In 1 686 zijn de Veltjesgraaf en de Jufferswijk gegraven teneinde het 
overtollige water richting Renswoude af te voeren, daar het steeds 
moeilijker werd om het water als gevolg van de verlaging van het maaiveld 
af te voeren naar de Rijn. 
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Als gevolg van die toestand was het dan ook nodig om het water 'op te 
houden',  het zogenoemde schutten. 
Daartoe werden verscheidene schutten of ver laten gebouwd o.a. bij de 
uitmonding van de Grift in de Rijn (Rijnschut) bij de Grebbesluis (Grebbe
schut) ter hoogte van de Bennekomse Meent (Maanderschut) en voorts 
een drietal in de Benedeneindsche- en Boveneindsche Grift. De namen 
Verlaat en Kleine Schutje herinneren daar nog aan. 
Voor al deze schutten werden stuwpeilen vastgesteld, waarover veel 
geschillen zijn gerezen tussen de Veenraden en de geërfden van Wagenin
gen, Bennekom, Veldhuizen, Doesburg, en Manen. 
Pas in 1 560 werd de Schoonderbeekse Grift in verbinding gebracht met 
de Bisschop Davidsgrift en kwam dus de verbinding Rijn en Eem tot stand. 
Hierdoor was de Gelderse Vallei ten aanzien van de waterhuishouding één 
geheel geworden. Het noordelijke gedeelte van de Vallei wilde echter de 
oude waterstaatkundige tweedeling handhaven. Daarom werd de Slaper
dijk aangelegd waarin geen afwateringssluizen waren (1652/1653). 
Het zuidelijk deel van de Vallei bleef dus nog steeds voor de afwatering 
aangewezen op de Bisschop Davidsgrift lozend op de Rijn door middel van 
de Grebbesluis. Deze toestand zou tot 1 714 duren. Op . de befaamde 
Conventie van 11  januari in dat jaar werd besloten: 
a) de Grebbedijk te herstellen, verhogen en verzwaren, en 
b) bij de Rooden Haan een drietal heulen (duikers) door de Slaperdij k aan 
te leggen. 
"geapprobeerd en geratificeerd door de Staten van het Ouartier der 

Velu we en die van Utrecht: over het toemaacken ende verswaaren van 

den d1ïck tusschen Wageningen ende Grebbe, ende het maacken van een 

waterlossinge door de Slaperd1ïk na Amersfoort in de Eem en Zuiderzee, 

gevolgd door eene nadere Conventie tusschen de Collegiën der Exonere

rende landen en de Gecommitteerden tot directie van den Slaperd1ïk van 

25jan. 1 72 7. " 

De uitwerking van beide bovengenoemde conventies heeft de toestand 
beheerst tot ver in onze eeuw. 
Door al deze maatregelen waren echter aan gedurige twisten tussen de 
St ichtsen en de Geldersen geen einde gekomen. Men kon het maar niet 
eens worden over de hoogte van de stuwpeilen, de water lossingen de 
afmetingen van de heulen enz . 
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In natte jaren was de wateroverlast in het zuidelijk deel van de Vallei zeer 
ernstig, zodat de klachten zich zodanig escaleerden, dat de bevolking 
eigenmachtig optrad. 
Het kwam regelmatig voor dat de Grift buiten zijn oevers trad, soms wel 
tot een breedte van 2500 meter, zodat een gebied van ca. 1 000 hectare 
onder water kwam te staan . Terwijl dan in een veel groter gebied daar 
omheen de afwatering zeer onvoldoende was. 
"Op 4 augustus 18 1 6  heeft een grote menigte volk de heulen aan de Roo
den Haan vernield. Onder bescherming van Kurassiers werden zij hersteld, 
en na lang onderhandelen laat de Gouverneur van Utrecht toe, dat de 
heulen open b/Jïven, mits Woudenberg niet teveel wordt benadeeld. " 
In 1 829 wordt de vernieling van de heulen slechts voorkomen door 
bedreiging met inkwartiering van troepen. 
Hoewel sinds de Conventies van 1 714/1727 de waterafvoer van de zuide
lijke vallei in noordelijke richting via de Eem naar de Zuiderzee geregeld 
was, werd er toch ook nog water geloosd via de Grebbesluis op de Rijn. 
Op 30 nov. 1723 maakt Wageningen en Bennekom echter nog bezwaar 
tegen het plan van de Veenraden om een schutsluis aan de Grebbe te 
maken, wegens belemmering der vrije uitwatering op den Rijn. 

In 1651 / 1 656 zijn er nog plannen geweest om door middel van een drietal 
windwatermolens de landen van Wageningen en Bennekom, Rhenen en de 
Geldersche en Stichtsche Veenen van het overtollige water te bevrijden. 
In 1847 /1 848 werd in de Slaperdijk bij de Rode Haan een zogenaamde 
damsluis gebouwd die nu nog aanwezig is. 

In 1 867 is door de Genie het Omleidingskanaal gegraven. Dit kanaal -ook 
wel de Vaart genoemd- maakt thans deel uit van het Vallei kanaal en loopt 
vanaf de brug bij het Benedeneind zuidelijk van het centrum tot aan het 
Panhuis. Het doel van dit kanaal was om voor de verdedigingslinie 
(Grebbelinie), in tijden van oorlog, voldoende water te kunnen aanvoeren 
om het gebied ten noorden van de Slaperdijk te kunnen inunderen. 
Gelijktijdig werd de Bisschop Davidsgrift van de brug bij het Benedeneind 
tot Kruiponder verbreed en verdiept (8 m bodembreedte en 1,50 m diep). 
De smalle Grift door het dorp (Valleistraat-Verlaat-Hoogstraat-Zandstraat) 
was uiteraard niet geschikt, door zijn smal profiel en de gemetselde 
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Toon K nijff ( r . ) ,  zijn zoon Phi l ip ( 1 . )  en twee knechts s laan een pomp achter een pand in de  

Hoofdstraat (ca .  1 900) . Veel Veenendal ers beschi kten over  een e igen pomp.  
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kademuren e.d. Overigens was het Omleidingskanaal ook een belangrijke 
verbetering voor de afwatering rondom Veenendaal. Zo kon vele jaren later 
(1928) de Grift door het dorp zonder bezwaar worden gedempt, daar het 
Omleidingskanaal onderdeel uitmaakte van het gehele Valleikanaal. 

Naast bovengenoemde Bisschop Davidsgrift de Schoonderbeekse Grift 
werden er voor de afvoer van turf en voor de waterbeheersing diverse 
afvoersloten (wijken) gegraven, deze l iepen vrijwel evenwijdig aan elkaar 
op afstanden van ± 40 à 80 m en waren op de Grift aangesloten. 
De namen Kerkewijk - Haspelschewijk - van Zantenswijk - Krakerswijk -
Jufferswijk herinneren hier nog aan. Een wijk is een afvoersloot in 
veenderij-gebied. 
Met de Grift en al deze wijken had Veenendaal een Giethoorn-achtig 
aanzien, vooral ook door de vele houten bruggetjes. Het verkeer over 
water nam dan ook een belangrijke plaats in, vooral langs het Boven- en 
Benedeneind. Talrijk waren de daarvoor gebruikte aken de zogenaamde 
'drieplanken'.  Er was zelfs een vaste veerdienst naar de marktdagen in 
Wageningen door middel van een trekschuit. In die tijd had vrijwel 
iedereen die aan het water woonde een aak waarmee boodschappen 
werden gedaan, maar vooral voor het transport van en naar het land, in 
het voorjaar mest wegbrengen en in het najaar aardappels etc. ophalen. 
Ongetwijfeld was het landschap toen bijzonder fraai, veel schoon en fris 
water en daardoor en prachtige flora en fauna. De natuurgebieden de Hel 

en de Blau we Hel laten zien hoe het in die tijd geweest moet zijn. 
Omstreeks het midden van de vorige eeuw (1870) moet Veenendaal het 
waterrijkst zijn geweest, zowel de Grift als het Omleidingskanaal waren 
nog intact, het water in de Hoofdstraat (voorheen Weverstraat en 
Kerkstraat) was reeds gedeeltelijk gedempt (1845). Tevens was de 
Spoorlijn Amersfoort/Rhenen aangelegd met de daarlangs aan beide zijden 
brede afvoersloten. 
In het midden van de vorige eeuw zijn er nog diverse plannen gemaakt 
voor het aanleggen van een scheepvaartkanaal van de Rijn (Grebbe) tot 
Amersfoort. Het artikel van Van Grootheest in dit nummer gaat hier dieper 
op in. 

In 1 933 verscheen het rapport A fwatering Geldersche Vallei van de 
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Staatscommissie Jhr.mr .  J . W. H. Rutgers van Rozenburg. Het rapport 
bevatte twee plannen: 
a) de aanleg van een kleiner scheepvaartkanaal, tevens afwateringskanaal, 
genaamd Rijn-Eemkanaal, en 
b )  de aanleg van een afwateringskanaal genaamd het Valleikanaal .  
Het tweede plan - welke behelsde de bestaande Griftlümleid ingskanaal te 
verbeteren en aan te passen- is aangenomen, maar als gevolg van de 
oorlogsjaren met veel vertraging uitgevoerd .  
Toen na d e  oorlog d e  werkzaamheden gereed kwamen was d e  water over
last, die de bevolking eeuwen lang heeft gehad grotendeels opgeheven. 
Ook werd in 1948 een nieuwe indeling gemaakt van de waterschappen. 
Daartoe werd Het Veenraadschap der Geldersche en Stichtsche Veenen 
opgeheven, het had bestaan van 1 563 tot 3 1  december 1948 . Twee 
nieuwe waterschappen werden opgericht, Waterschap Grebbe, welke het 
gebied ten zuiden van de G rift en het Omleidingskanaal omvatte en 
Waterschap Ede- Wageningen d ie het gebied ten noorden van de Gr ift en 
het Omleidingskanaal omvatte. 
Beide waterschappen zijn inmiddels opgeheven. Sinds 1 jan. 1 994 wordt 
het gehele gebied van De Eem en de Gelderse Vallei beheerd door het 
Waterschap Gelderse Vallei en Eem.  

Geschiedenis omtrent het verdwijnen van het 'open water' 
Het verdwijnen van het vele oppervlaktewater in Veenendaal is een gevolg 
van: 
a: de noodzaak van het leggen van r ioler ingen. 
b :  de toename van het verkeer te land. 
c: de groei van de gemeenten, het ontstaan van nieuwe woonwijken. 

Riolering 

Riolen zijn ouder dan de weg naar Rome, ze werden al toegepast in palei
zen en steden in Mesopotamië en later in het Griekse- en Romeinse Rijk. 
De geschiedenis van de r iolen strekt zich dus uit over meer dan 3400 jaar . 
Reeds onder het volk Israël waren in de oudheid wetten t .a.v. de volks
hygiëne, in Deut. 23 : 1 2 en 1 3 lezen we; "Gij zult ook een plaats hebben 
buiten het leger, en daarhenen zult gij uitgaan naar buiten; En gij zult een 
schapje hebben, benevens uw gereedschap, en het zal geschieden, als g,j 
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YJ_/k (globaal weergegeven) 

6r1FI. 

Haspelsche vl,JI: 

Acht.erl:srl:sche 6rJfi 

Bemeenl.e slooi. 

Roode Haan 

Schoonderbeecl:sche 6r1r"t. 

Oe Zvaal 

Overzicht v a n  het oppervla ktewater van Veenendaal ,  ca .  1 8 50.  

buiten gezeten hebt dan zult gij daarmee begraven en u omkeren en 
bedekken wat van u uitgegaan is. " 
Echter in onze streken (in West Europa) hebben we er zo'n 1 400 jaar lang, 
van de vijfde tot de negentiende eeuw een potje van gemaakt. 
Volksgezondheid en hygiëne hebben duidelijk verwantschap.  In de tweede 
helft van de vorige eeuw braken op uitgebreide schaal cholera-epidemieën 
uit. Engelse artsen legden als eersten een verband tussen de verontre ini
ging van het oppervlakte- en grondwater door fecaliën . Inzameling en 
afvoer van het afvalwater werd noodzakelijk geacht. Een andere reden om 
over te gaan tot rioleren werd ingegeven door de wens straatvuil te 
kunnen wegspoelen, enerzijds om de stankoverlast te verminderen en 
anderzijds om de begaanbaarheid van de straat te bevorderen. 
Men kan zich enigszins een beeld vormen van de abominabele hygiënische 
omstandigheden aan het eind van de achtt iende en het begin van de 
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negentiende eeuw. Geen toiletten, geen waterleiding, slechts een ton en 
em mer stonden de gezinnen ter beschikking. Geen wonder dat epidemieën 
elkaar in snel tempo opvolgden. 

Riolering (in Veenendaal) 

Keren we terug naar de Veenendaalse situatie. 
Als in het begin van de negentiende eeuw de verveningen een einde 
nemen en de wol- en textielindustrie opkomt, gaat er in Veenendaal veel 
veranderen. Grote fabriekscomplexen verrijzen langs de vaarten waaruit 
water onttrokken wordt voor het wassen van de wol en dergelijke, het 
vervuilde water wordt vervolgens weer geloosd op de vaarten. 
Ook komen als gevolg van de bevolkingstoename steeds meer woningen 
langs de Grift. De bevolking gebruikte het water uit de Grift niet alleen 
voor wassen en dergelijke, maar ook om er allerlei afval in te deponeren. 
De beperkte riolering die er was, loosde rechtstreeks op het open water. 
Drinkwaterleiding was er toen nog niet, daar is pas in de dertiger jaren een 
begin mee gemaakt. Gelukkig voor de bevolking dat er goed grondwater 
aanwezig was; velen hadden dan ook een eigen po'mp. Er waren ook 
dorpspompen. 
Geleidelijk aan veranderde de schone Grift en diverse w ijken in vieze 
stinkende afvoersloten, waar de ratten het zeer goed hadden. Het kwam 
voor dat het water in de Grift de ene dag rood gekleurd was en de andere 
dag blauw of een andere kleur, als gevolg van de lozingen van de 
wolfabr ieken. 
Er wordt wel eens gezegd: " Wat jammer toch, dat al dat water en die 
fraaie grachten zijn verdwenen, " maar men moet wel bedenken dat op het 
moment toen ze gedempt werden, de bevolking zeer opgelucht was. 

Bezien we vervolgens de ontwikkeling van de aanleg van de eerste riolen 
en mede daardoor her verdwijnen van het open water. Gezien de omvang 
van deze materie beperken we ons tot de belangrijkste wateren. 

Grift in de Hoofdstraat 

De Hoofdstraat met in het midden de gracht en aan beide zijden een 
bomenrij spreekt nog tot veler verbeelding. De Grift liep vanaf de Straat
brug bij de Hoogstraat ( Hoge Kant) tot ver in de Kerkewijk. Overigens was 
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toen de naam Hoofdstraat nog niet bekend, de straat heette aan _ de 
westzijde van de Grift Kerkstraat en aan de oostzijde Weverstraat . 
In de Raadsvergadering van 1 0 september 1 845 is een besluit genomen 
om de 'gracht' vanaf de Vaartbrug over een lengte van 390 el te dempen 
en van een klinkerbestrating te voorz ien. Er werd in die tijd nog over een 
el gesproken, terwijl er één meter bedoeld  werd. 
De demping geschiedde dus ongeveer tot de zuidzijde van de markt. De 
marktbrug is toen gesloopt. 
Het dempen van de Grift werd toen niet ingegeven door het feit dat het 
water zo verontreinigd was, zoals dat in latere jaren het geval was, maar 
het was op verzoek van Gedeputeerde Staten van Gelderland, aangezien 
de 'traverse' van de Rijksstraatweg van de Klomp naar het lngensche Veer 
door de Weverstraat/Kerkstraat l iep. Het plan is dan ook opgesteld door 
de ' Hoofdingenieur van den Waterstaat in Gelderland ' .  
De Gr ift was voorz ien van houten beschoeiingen welke zoals de tekening 
aangeeft vermoedel ijk niet zijn verwijderd. De aan beide zijden aanwezige 
bomen werden eveneens gehandhaafd. 
Op de gedempte Grift werd een bestrating aangebracht van gebakken 
straatkl inkers, breed 5 el, d ie aansloot op de in de Kerkewijk reeds 
aanwez ige 'straatweg'. De bestaande keien in de Weverstraat en de 
Kerkstraat werden herstraat, tevens werd voor de woningen langs een 
smal klinkerpad aangelegd ten behoeve van de voetgangers. 
Ter compensatie van het verdwijnen van het water werden twee stuks 
waterwelputten met handpompen geplaatst. 
Gedeeltel ijk werd de gedempte Grift ook voorzien van gemetselde riolen, 
hoogstwaarschijnl ijk de eerste in Veenendaal. 
Het Veenraadschap eiste dat wanneer de Grift in de Hoofdstraat gedempt 
werd, twee sloten één aan de westzijde- de Fluiters/oot- en één aan de 
oostzijde- de Gemeentes/oot- verbreed en verdiept zouden worden, zodat 
ze bevaarbaar werden voor de 'aken' en ' d r ieplanken'. 
De sloot aan de oostzijde moest verbonden worden met de A chterkerk

sche Grift, ten behoeve van de waterafvoer alsmede voor vaarwater via 
de Gemeentesloot/Brouwerssloot naar de Benedeneindsche Grift. 
Ter plaatse van de aansluiting van de Gemeentesloot (deze is in 1 935 
gedempt, de huidige Tuinstraat) op de Gr ift in de Kerkewijk en van de 
Fluitersloot (gedempt in 1 929, gelijktijd ig met de Gr ift in de Zandstraat) op 
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de Gr ift in de Zandstraat werden houten bruggen gebouwd . 
De werkzaamheden we l ke uitsl u itend door mankracht met behulp van 
krui wagens werd uitgevoerd , kwam op  1 augustus 1 846 gereed . De totale 
kosten bedroegen f 1 6 . 3 1 0 . - ,  die ten l aste kwamen van de gemeente, en 
waarvoor een ' Staats len ing'  moest worden aangegaan .  
Ve le  jaren l ater - 1  8 84- verzoekt het  co l lege van Burgemeeste r en Wethou
ders het Polderbestuur van de Geldersche en Stichtsche Veenraden tot het 
dempen van de  Kerke wijksche sloot nabij de fabriek van D .van Wouden
berg . Dit verzoek werd afgewezen,  "uit hoofde dit vaarwater te zeer strekt 
ten gerieve der ingelanden tot aan- en afvoer hunner producten. " 
I n  1 8 9 3  werd u ite inde l i jk de sloot l angs de Kerke wijk ter p laatse van de 
fabr iek van D . van Woudenberg toch gedempt en van een r io ler ing 
voorzien .  "zodanig dat het water uit de westelijke sloot in de A chterberg
sche sloot wordt gebracht ". 

Grift door de Zandstraat 

Een tweede belang r i jke vaart d i e  werd gedempt, was de Gr i ft door de 
Zandstraat. 
In  de vergader ing van 4 juni 1 928 werd door de gemeenteraad het beslu it 
genomen om de Gr i ft vanaf de Zwaai tot 75 m (nog voor dat de u itvoer ing 
begon is  deze ver lengd tot 250 m) ten westen van de Molenbrug te 
dempen en te r io lere n .  
"De Raad der gemeente Veenendaal; 
overwegende, dat het met het oog op de volksgezondheid en de veiligheid 
van het verkeer dringend noodzakelijk is dat spoedig wordt overgegaan tot 
gedeelteltjke demping van de Benedeneindsche Grift, Besluit: enz. " 
Voordat bovengenoemd beslu it genomen kon worden moest er  ee rst 
toestemming zijn ver leend door de Collegiën der Exonererende landen van 
Wageningen alsmede door het Polderbestuur van de Geldersche en 
Stichtsche Veenraden. Men was bevreesd dat de waterafvoer verstoord 
zou worden en e iste d at, vóórdat met de werkzaamheden werd begonnen,  
de Brouwersloot en de Pekkensloot zouden worden verbreed en verdiept .  
Eveneens werd geëist d at de  afvoer van het kunstzijdewater van de 
Enkafabr iek n iet meer door het Boveneindsche Gr ift zou geschieden in  
verband met de "verpestende en stinkende stank ". 
Met de ge meente Ede is  daartoe overeengekomen d at deze de afvoer van 

1 46 



het kunstzijd e w ater zou l aten pl aatsv in
den v ia de  Krake rsw ijk ,  Jufferswi jk  en 
Vosseweter ing naar  de  Roode H aan .  
Tot 1 929  werd dus het  afva lwater van de 
gemeente Ede v ia de  Boveneindsche G r ift 
en de Gr i ft door de Zandstraat naar het 
Val l e i kanaa l  bij het Panhuis ge loosd . 
O p  29  ju l i  1 929  vond d e  openbare aan be
sted ing p laats, het werk  werd opged ra
gen aan W ijnand van Maanen voor een 
bedrag van f 6 8 . 200,-
ln  de gedempte Gr i ft werden twee r io len 
ge legd : één voor  de  afvoer van huishou
de l ijk- en regenwater en  één voor de  
afvoer van industrie w ater .  Deze be ide  
r io len  _z ijn  met de  renovatie van de Zand
straat i n  1 99 3  verwijderd . 
Het benod igde zand voor de  dem ping 
werd met k ipkarren vanuit  de  Vende l  
aangevoerd . De  werkzaamheden namen 
ongeveer anderha lf  jaar  in  bes lag .  
Door het dempen van gedee lten van  de 
Grift, werden de pro b lemen van onder  
andere stankoverl ast n iet opge lost, m aar 
verp laatst. Zo ook in Zandstraat/Panhuis ,  
de  be ide r io len loosden ongeveer ter  
hoogte van de Dah l i astraat in  het reste
rende gedeelte van de Grift.  Dit gaf  al 
spoedig ernstige overl ast voor de  aanwo
nenden .  Dezen r i chtten z i ch in  1 946 tot 
B & W met verzoek tot demping van de 
Gr i ft ,  daar de  stank ondraag l ij k  was. 
In  de Raad van 1 4  me i  1 94 7 werd beslo
ten om het resterende gedee lte van de 
Gr i ft tot het  O m le id ingskanaal  te  dempen 
en van r io ler ing te voo rz i en .  De  r io le r ing 
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A,,n j,e P. .. a.ci cter Gern11ente  VE!':!·l: i-;,· 1.AL . 

., 
Onder�e teek enden , �11-en bo � on e r s  ��n cte Gr i ft of  
b •�l=.nghebb enàen ,

ij
rerno�1en hebben-.i �:,:l:!..t r_rw F :&.:!.d a.:.,.n d:: 

en st em::;e re cht-i cd.en ,  orde he -, ft 2;e s t e 1 J  he t 14:, i;'en ,,�.r. 1� 
Gr l rt , ve� z aeken w �a.ad o� zoo spo e d i �  �oge lyk ingryre�de 
maa.treg;elen t e  nemen o,a de Gr i f t  t e  deu:pen van :!.f J.en 
H�er Van El�t tot het Panhui s  b y  cte n �eer J .  van Do �rn , 
en we l om jt vol�e nde redenen:  
r:,aar he t onu1<:or,e lyk i3  loor J.e  v-�r .� e s t e  i.i.:,,<'cn :\ i e  er  u i t  
_apaty�en , lan�er lan�s  d e  Gr i f t  t e  won•n , het,een veroor
za.o.J.:t  wGr;it , ;i ooroat n i e t  :.i.1 1.een he t � ... ter der fr.'o r i et e n  
i n  Veenendaal , UJii.à.r c ok ::1..t v;,.n :ic ,:un s t z y .tè L,b r i e� in  
F.:d7�n t e vens  ook  de  r l w l ·a n  j,:,r �! . C .  i n  lt Gr i ft u i tu,on:1.on .  
?.00:l.a.t he t aru:Doiie lyk i s  in de hui z e n  e � n  raéua open te 
zet ten e n  het  een  wonder is d.at er  z i ch no.; .:,e .::n  b esu.:: t
t e l1ken z i ekten hebben  voor,e:1�an . 
Dat het een w onder i s  jat d oor h e t  drukke autgverke3r  en 
har à ry1en in  zy.lk: e.en  swa.lle stra.a t ni et  vee 1 !!leer on:, e
luk k en �ebeu:ren , jan -� r reej;i  hebben pli.at a f; e h::.d . 

' Dat he t e e n  t;root be l11.n1:, i s  Ycor onze Ge:naente ou, tot  
u l tbr e l d i n �  van onze  wegen en str�ten en  r l oleer int over 
te gaan . Tevens  zal er  door demp ing Jer Gr i ft �� �r  t ou�
�rond t e  k o ep komen , hetwelk na�:r cnz e  ween lnt  van �root 
bèlang i s . voor ie ui tb r e i J ini Jer �onintbou� in 1� kom 
1er Geme=nte .  1 
Ty vra�en Uw •a�t d r i n5eni zoo spoeji�  �o,e l yk e jn e i nje 
te :.r.'1-k!!TI a.an jez,en onhoujbaren toes tii.nd . 

Brief van voorstanders van demping van  de Grift . 
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C OJ,IMISSIE T OT DE!JPING VAN DE GRIFT 

DEN HEER R .  VAN ELST 

V E E N E N D & A L • 
_I 

In het bez it Uwer c irculaire dd . 9 dezer hebben wy de eer 

U mede te deelen,dat wy ons ten sterkste moeten verzetten tegen demping van 

de �rift of tegen eenige maatregel ,waardoor onze fabriek niet voorz ien zou 

worden van voldoende water in den r iv i er ,dle onze fabriek passeert . 

Ter t oe l i c ht ing d iene ,  dat zooV1el de belde brandtnstallat!  

onzer Weveri j en Spinneri j  a ls de noodwatervoor z iening voor onze stoomrnach'  

op de Gr ift zyn aangesloten ; dat wy = 3 j aar geleden een zeer kostbare 

wateronttrekklngs lnrlchting aan de Grift gebouwd hebben , en dat de e i�enssr! 

e l schen,welke gesteld worden voor bescherming tege n  brand onzer kAtoenspinn( 

de aanwez i gheid van het Grlftwater een noodzake lykheld ma ken.  

Wy behoeven het be lang der Spinneri j  voor de Gemeente 

Veenendaa l  hier waarschynlyk niet nader u iteen te zetten. 

Aangenaam z a l  het ons zyj!Pbygsande keert de ontvangst van 

dit schryven te vernemen. 

H O O G A C H T E N D : 

\'", : : :  : '. : :,f•,�t:�::�. :�:1�;:: ; � ,.�:: \: " ' � l. '�n!, 1 

.v il {) f r ; ) -·---i 

------

De directie van de VSW was tegen demping. 
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werd aangesloten op de zogenoem d e  Wols loot, d ie  evenwijd ig met het 
O m le id ingskanaal  l i ep ,  tot de  Munn iken weg en vandaar in  noorde l ijke 
ri chting aansloot op de Zijde weter ing .  H ie rdoor werd het O m le id ingskanaal  
nab ij het Panhuis ontl ast van r ioo l w ater .  
Men zag  e chter we l  i n  d at het verp laatsen van  het  afval water de  op lossing 
n iet was. De hoeveelhe id in  het afval w ater aanwezige stoffen nam onrust
barend toe . Was het zo dat het zelfre i n igende vermogen van de wateren 
waarop de r ioler ing loosde aanvanke l i jk  voldoende was om de afva lstoffen 
te kunnen opnemen,  in de  jaren na de oor log was dit op grote schaal  n iet 
meer  mogel ij k .  Een o mvangr i jk m i l ieuprob leem was in  de  Ge lderse Va l le i  
ontstaan . 
Deze ontw ikkel ing le idde  tot de  ste l l i ng ;  'dat riolering een zegen is voor de 

volksgezondheid. doch een ramp voor het milieu · .  

Het O mle id ingskanaal  werd benedenstrooms hoe l anger hoe smeriger ,  
ondanks d at door d e  Grebbes lu is regel m atig water vanu it  de  Rijn werd 
inge laten tene inde het kanaa l  door te spoele n .  
In  de raadsvergader ing van 1 4  me i  1 947 werd d an o o k  besloten;  "In 
beginsel over te gaan tot het doen maken van een installatie tot centraal 

zuiveren van het afvalwater ". 

De eerste roep dus o m  een r ioolzu iver i ngsi nsta l l at ie ,  we lke men aanvanke
l i jk  dacht te bouwen nabi j  het Panhu is .  In  1 97 1 is de  r ioo lwaterzuiver i ngs
insta l l at ie in  gebru ik  genomen,  die ten westen van de S laperd ijk  is 
gereal iseerd in  verband m et de  toeko mstige uitbre id ingsplannen van 
Veenendaal . 

Boveneindse Grift 

De Boveneindsche Gr i ft l i ep  vanaf d e  Zwaa i  door  het hu id ige Ge lder land ,  
Pr ins Bernhard laan en de Stationsstraat tot De  Klo m p .  
Het was een vaart m e t  vele houten bruggetjes .  O p  sommige oude kaarten 
kan men er we l  twint ig te l len .  D iverse afvoersloten ( w ijken) waren op deze 
Gr i ft aangeslote n .  
De Gr i ft was ge legen i n  Gelders Veenendaal  op g rondgebied v a n  E d e .  
I n  1 936  i s  het eerste gedeelte vanaf de  Zwaai tot de  Muldersbrug i n  
opdracht van de gemeente E d e  gedempt en van e e n  r io ler ing voorz ien .  
In  1 9 3 8  is  de  Zwaai  en een gedeelte van de Benedeneindse G rift gedempt 
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tot ongeveer het Klein Schutje (Verlaat). Daarmee verdween één van de 
schilderachtigste plekjes van Veenendaal. 
Het gedeelte van de Boveneindse Grift, vanaf de Muldersbrug tot De 
Klomp werd kort voor het uitbreken van de oorlog ( 1 939) gedempt. 

Benedeneindse Grift 
Van de Grift binnen de bebouwde kom resteerde voor de oorlog dus alleen 
nog het gedeelte van het Klein Schutje tot de brug in de Groeneveldse 
Laan (Omleidingskanaal). 
De vervuiling nam hier echter ook zodanige vormen aan, dat de toestand 
onhoudbaar werd. 
In de oorlogsjaren 1 942/1 943 is dit gedeelte van de Grift dan ook 
gedempt. Hiervoor is het zand gebruikt uit de stellingen aan het Bene
deneind. Aangezien er schaarste was aan materialen, zoals cement, kon 
geen riolering en bestrating worden aangelegd. 
De gedempte Grift werd afgedekt met grond en graszoden, ten gerieve 
van de woningen werd een open goot aangebracht. Deze voorziening 
bleek al gauw een gebrekkige te zijn, daar het rioolwater niet afgevoerd 
kon worden. Direct na de oorlog werd dan ook een plan opgesteld om het 
Verlaat en de Valleistraat van een riolering te voorzien. Hoewel de 
gemeentegrens Ede/Veenendaal ongeveer liep door het midden van de 
Grift, zijn de werkzaamheden door en op kosten van Veenendaal 
uitgevoerd. Eind 1946 kwamen de werkzaamheden gereed. 

Besluit 
Als gevolg van de wederopbouw en de snelle groei in de naoorlogse 
periode werden geleidelijk vrijwel alle afvoersloten (wijken) gedempt en 
werd het gehele dorp van een goed functionerend rioolstelsel voorzien. 
Ook kwamen de werkzaamheden gereed ter verbetering van het Valleika
naal, zodat de steeds terugkerende wateroverlast in de Vallei vrijwel tot 
het verleden behoort. 
Na het gereedkomen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (die in 1 993 
geheel is gemoderniseerd) is het water in het Valleikanaal schoon en fr is, 
zodat plant en dier er weer goed kunnen gedi jen. 

A. Polder 
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Vluchtelingen uit Veenen
daal in de Geertekerk te 
Utrecht. 
Schilderij gemaakt door 
W. C. van Dijk, 18 56. 
Het schilderij hangt in het 
gemeentehuis van Veenen
daal. 
Plaatsing was mogelijk dank 
zij de medewerking van de 
heer dr H. P. Deys. 
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Z U I D E R  Z E E  / 
I }; 

-_;::..-� 

- ----- OnllJ}orpen lanoof·lr-ac,• 

Het p lan van Van N iftri k u it  1 870 met een kanaal  door Veenendaa l  
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Wáter door Veenendaal 

Al eeuwen loopt er een kanaal door  Veenendaa l ;  het dorp heeft z i jn 
ontstaan eraan te danken .  Toch is er ook even zovele eeuwen een 
d iscussie gaande over andere kanaa lp lannen door Veenendaal . Doel van 
de p lannen was alt ijd tweeled i g :  afwater ing en scheepvaart.  
I n  d it  art ikel  wordt een overzi cht van deze p l annen gegeven, met de 
nadruk op de p lannen ged urende de laatste eeu w .  

Oudste kanaalplannen 
Veenendaal  l igt aan de B isschop Davi dsgrift ,  zo leerden we a l  op schoo l .  
Deze Grift i s  een kana l iser ing van de  Kromme E e m ,  d ie  het zu iden v a n  d e  
Gelderse Val le i  op de  Ri jn afwaterde .  H o e  deze Kromme E e m  rond Veenen
daal  l iep weten we n iet .  Vanaf ongeveer het huid ige Zwaa ip le in  i s  deze 
Eem tussen 1 4  73 en 1 48 1  gekanal iseerd en daar waar hij Ge lders grond
gebied raakte ze lfs vervangen door de  hu id ige Grift .  Doe l  was toen a l ,  
naast afwater ing,  voora l  de mogel i jkheid van afvoer van turf .  
Bij octrooi van Karel V i n  1 546 werd de Gr i ft verdiept en werd ook het 
Boveneind ri chting Edese venen gegraven .  Toen in 1 5 60 een verb ind ing 
met de Schoonderbe ker Gr ift tot stand kwam, was er een verbind ing met 
de Eem b ij Amersfoort en daarmee een doorgaande verb inding door  de 
Gelderse Va l le i ,  z i j  het met vele schutten .  Deze verb ind ing lag geheel  op 
Stichts grondgebied . 

Ook op Gelders grondgebied waren er p lannen ge weest : Hertog Kare l  van 
Egmond wi lde een kanaal van Nij kerk naar Wageningen aanleggen en een 
begin is terug te vinden i n  een verl and kanaal boven Ni jkerk dat we l  de 
Oude R i jn wordt genoemd . Deys d ateert deze p lannen eind 1 5e eeuw, Van 
Daalen in  1 530 .  De strijd tussen Ge l re en het Sti cht beheerste vele 
eeuwen de p lannen rond de waterbeheersing in met name het zu iden van 
de Gelderse Val le i . Kernpunt wat het onderhoud van de Grebbedij k ;  
immers een doorbraak v a n  deze d i j k  betekende e e n  overstrom ing v a n  d e  
Gelderse Val l e i .  D i t  gebeurde herhaa lde l i j k :  1 5 9 5 ,  1 643 en 1 6 5 1  z i jn  
enkele jaarta l len .  
Bel angr i jk gesch i lpunt was de afwater ing van het zu iden naar  het noorden : 
Veldhuizen,  Maanen,  Bennekom en Veenendaal  hadden belang bij een 
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sne l le  afwatering naar de Zuiderzee bij hoge waterstand van de Ri jn,  
Amersfoort meer belang bij d roge voeten .  
Reeds i n  1 5 9 9  wordt een dam in  de Bisschops Davidsgr ift aangelegd en  
in 1 6 5 2  wordt de S laperd i jk aangelegd,  geheel op Stichts grondge bied . 
Amersfoort heeft het p l e it gewonnen,  maar ook de stad Utrecht had h ier  
belangen .  I m mers, van een door lopend kanaal  naar Amersfoort kon nu 
geen sprake meer z ijn  en daarmee was de scheepvaart op concurrent 
Amersfoort geh inderd . 

In de 1 7e  eeuw zi jn e r  nog pogingen gedaan een kanaal  op Gelders 
grondgebied door de va l le i  aan te leggen.  Deze pog ingen worden uitvoer ig 
door Deys beschreven i n  zi jn boek ' De Gelderse Va l le i ,  geschiedenis in 
oude kaarten ' ,  dat veel i nfor m atie b iedt over de waterstaatsgeschiedenis 
van onze stree k.  
E ind 1 7e  eeuw worden de Veltgensg raaf en de Jufferswi jk aangelegd,  
opnieuw zowel  ter ontwater ing a ls voor afvoer van turf.  
De 1 8e eeuw kenmerkt z i ch door vele conf l i cten over de water-beheersing 
in  de val le i  en wordt i n  het kader van defensie een l i n iedi jk aangelegd . 
Versch i l l ende conventies om de  confl i cten te rege len worden gesloten,  
maar n ieuwe kanaa lp l annen z i jn e r  n iet .  
E r  z i jn  vele be langen en vele belang hebbenden .  Het waterbeheer in  het 
gebied is  over vele auto riteiten verdee ld .  Met name de geschiedenis van 
de d iverse waterschappen en hun moeizame samenwerk ing en samengaan 
is de moeite waard en duurt nog steeds voort . 

Een nieuw tijdperk 

In  het m idden van de negentiende eeuw vindt e r  een g rote verander ing 
p l aats in  ons land . Vele kanalen zijn a l  aangelegd en de eerste spoorl i jnen 
volgen . Voor Veenendaal  z i jn  d at de spoor l ijn  Utrecht-Arnhe m ( 1 842 )  en 
Amersfoort-N i jmegen ( 1 8 8 6 ) .  H et i ndustrië le  t i jdperk begint, ook in  
Veenendaal en een scheepvaartkanaal zou daar  goed b i j  passen .  
Een ander  be lang r i jk gegeven is  de  g rote doorbraak van de Grebbedi jk in  
1 855 ,  waarbij de S l aperdi jk onvoldoende b l ijkt :  het water loopt l angs de 
kop van de d i jk b i j  Renswoude .  
In  1 86 6/6 7 wordt door  de Gen ie  het  O mle id ingskanaal  rond Veenend aal 
geg raven en wordt de B isschop Davidsg r i ft gedeelte l i jk  verbreed . Doel  van 
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deze werken was inundatie van het zu iden van de Gelde rse Va l le i  a ls 
onderdeel  van de  verdedig ingsfunctie van de G rebbel in ie  mogel i jk te 
maken . Naast afwatering en scheepvaart speelde defensie d us een motief 
bij de versch i l lende p lannen .  
Dat de afwater ing ook verbete r ing behoefde, was du ide l i jk .  E l k  voorjaar  
stond het zu iden van de va l le i  onder water .  Nog i n  1 8 1 6  had "een grote 
menigte vo lks de heu len aan den Rooden Haan gewelddad ig opengebro
ken "  en waren kurass iers nodig om de orde te herste l l en .  Ook in 1 8 2 9  
moest met in leger ing van troepen gedre igd worden .  Plannen voor de  
verbetering van  de afwatering werden voorgeste ld doo r  jh r .  mr .  H . M . A .  
van Asch van Wijck,  d i e  a ls e igenaar  van Prattenburg betro kken was bij 
het gebied . In de titel van zijn eerste pub l i katie komt de eerste m ij bekende 
vermeld ing van de  naam ' Ge ldersche Va l le i '  voor .  
De afwater ing zou de aandacht bl ijven vragen .  O p  25  februari 1 904 h ie ld  
m r .  A . C .  van Daa len,  voorz itter van de  Exonerende l anden een lez ing " aan 
de K lo m p "  over " De verbetering van de  Afwater ing der Ge ldersche Val le i " ,  
d ie  later met een overzichtskaart i n  druk zou worden uitgegeven . Naast 
een aantal aanpassingen van de aan wezige water lossing p le itte hij voor 
een her inde l ing van de  waterschappen,  hetgeen over igens nog b i jna een 
eeuw op z ich zou l aten w achten .  

Kanaalp lannen voor  een  kanaal door  de Ge lderse Va l l e i  z ijn  er  de gehele 
1 9e eeuw geweest . Naast afw atering en lokale scheepvaart spee lde 
daarbij een be langri jk ander motief een ro l ,  name l ij k  de verb inding tussen 
Amsterdam en Duitsl and . De oude verb ind ing,  de z . g .  Keulse Vaart l iep 
van Amsterdam v ia  Weesp en de Vecht l angs Utrecht en volgde de 
Vaartse R i jn naar de  Lek .  Deze verb ind ing voldeed niet meer  aan 
modernere eisen . 
Reeds in  1 8 1 7  maakte A .  F .  Goudri aan,  I nspecteur-Generaal  van de 
Waterstaat, een p lan  met als doel  de  Gelderse Va l le i  van het overto l l i ge  
water te  verlossen, Amsterdam van  zoet water te  voorzien en een  betere 
scheepvaartverb ind ing naar  Keulen te krijgen .  In 1 8 1  9 volgde een p lan van 
de l and mete r Versteegh .  
Bekender is  het p lan van generaal J . A .  B lanken u it 1 922,  d at een kanaal  
van G rebbe naar Amersfoort voorste lde .  Ook i n  1 8 3 9  en 1 84 5  vo lgden er  
p l annen van F ijnje van Sa lverda en Van Loon . Geen van deze p lannen 
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werd uitgevoerd. Tussen 1 852 en 1855 boog opnieuw een commissie zich 
over een plan voor een kanaal van Grebbe tot Eem voor praamvaart en 
afwatering, waarbij met defensiebelangen rekening werd gehouden. 
Meer kansen maakten plannen die de scheepvaartbelangen van Amster
dam tot doel hadden. Verbeteringen van de Keulse Vaart werden door de 
stad Utrecht gedwarsboomd en na bemoeienis van Thorbecke kwam de 
Keulse Vaart in beheer bij het Rijk. 
Een Commissie voor de Rijnvaart werd ingesteld en drong aan op 
verbetering van de verbinding tussen Amsterdam en Duitsland. 
In 1870 verscheen een plan J. G. van Niftrik, een ingenieur van de 
gemeente Amsterdam voor een kanaal door het G'ooi en de Gelderse Vallei 
en de Betuwe tot de Dodewaardse Waal, waarbij de gevaarlijke Zuiderzee 
gemeden werd. 
U iteindelijk kwamen drie tracé's in bespreking: twee varianten van een 
verbinding tussen Amsterdam en Vreeswijk en een kanaal door Gelderse 
Vallei en Betuwe. In 1 878 stelde minister Tak van Poortvliet de kamer 
voor een kanaal door de Gelderse Vallei naar de Waal aan te leggen. Om
dat in hetzelfde debat de Tweede Kamer een kanaal in Limburg had afge
stemd, stemden een aantal Limburgse afgevaardigden tegen het plan van 
de minister. Hierdoor werd met 40 tegen 39 stemmen het plan voor een 
kanaal langs Veenendaal verworpen . Het was een wat ontluisterend einde 
van een discussie die met grote felheid gevoerd was. 
Velen gaven in het openbaar hun mening en menige brochure werd 
geschreven door voorstanders van de diverse plannen. Naast anonieme 
brochures en bundeling van kranteartikelen verscheen in 18 78 een 
tweedelige verhandeling van J.G. van Gendt jr. Het was zijn bedoeling 
alles in één boekje uit te geven, maar de actualiteit dwong om "het eerste 
gedeelte van dit geschrift reeds thans uit te geven".  Uitvoerig worden 
technische overwegingen en argumenten inzake waterbeheer in het 
voordeel van een kanaal door de Gelderse Vallei uitgemeten. 
In 1 892 is het Merwedekanaal tussen Amsterdam en Vreeswijk tot stand 
gekomen en leken de kansen voor een kanaal door de Gelderse Vallei 
verkeken. Dit bleek echter niet het geval. 

De laatste kans 
Omdat het Merwedekanaal al snel niet meer voldeed, stelde dr. ir. C. Lely 
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HET KANAAL 
DOOR OF: 

GELDERSCHE VALLEI. 

De kortsre en besre Warerweg 

1t1SSCHF.N 

AMSTERDAM EN DEN RIJN. 

A M.S T B R D A M ,  

Wu. J .  C. VAN K.BSTBRBN & ZOON. 

1877. 

i n  1 9 1 5  een co m missie Ramaer  in ,  
d ie  opn ieuw p lannen moest m aken 
ter verbetering van de scheepvaart
verbinding tussen A msterda m  en 
Rijn en de he le  d iscuss ie  begon 
opnieuw .  De co mmiss ie ste lde een 
n ieuw tracé naar de Lek voor .  
In  1 91  3 was i nm iddels de Kanaa l 
veren ig ing ' De Gelderse Va l le i 'op
ger i cht en Van Goor ste lde weer  
een kanaa l  door  de Ge lderse Va l le i  
voor, w aarbij h i j  rekening h ie ld met 
inpo lder ing van de Zu iderzee, w aar
door een ve i l iger  vaart d aar moge
l ijk  was. In  het bestuur  van de  Ka
naalveren ig ing ko men we de naam 
van Van Daa len weer tegen en no
tar is J . G .  Santbr ink u it Veenendaal  
treedt op a ls secretar is .  
De tegenste l l ingen tussen Amster
dam en Utrecht komen weer bo-

Brochure u i t  1 87 7 .  ven . A msterd am wi l  een kanaal  
naar de Waa l ,  hetgeen b i j  een 

Val le i-kanaal  gerea l iseerd kan worden .  
In  1 924 rapporteert een  n ieuwe commissie onder le id ing van  m r .  J .  
L imburg . Naast een kanaal  v ia  Vreeswi jk  en het toekomstig tracé van  het 
Amsterdam wordt a ls derde alternat ief  een kanaal  door de Ge lderse Va l le i  
voorgeste ld . Defensie parti c ipeert in  deze com miss ie .  De K anaalveren ig ing 
l aat het Ingenieursbedrijf D w ars en Verhey i n  Amersfoort een stud ie  doen 
om de voorde len van een va l le i kanaal  te onderstrepen . De meeste steun 
leek echter het toeko mstige Amsterdam-Ri jnkanaal  tracé te hebben,  a l  
bevorderde het z . g .  P lan Lely tot inpolder ing van de Zuiderzee de moge l ij k
heden van een va l le i kanaal . Amsterd am had geen sterke voorkeur,  maar  
de stad Utrecht verzette z ich fe l  tegen de va l le ip lannen.  
Op 31  decem ber dee lde de min ister van Waterstaat aan het gemeente
bestuur van Amsterdam mee dat hij koos voor het p lan  om het kanaal door 
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Het plan voor een scheepvaartkanaal door de Gelderse Vallei, 

zoals in 1 92 7  voorgesteld. 

de Gelderse Val le i  aan te leggen.  Opn ieuw leek Veenendaa l  aan een g root 
scheepvaartkanaal te komen l iggen . De gemeenteraad van Amsterd am 
g ing ook akkoord . 
Waardoor kwam er  toch nog roet i n  het eten ? 
Beg in  1 92 9  kwam i r .  A . A .  Mussert, d i e  l ater nog een s in istere ro l  zou 
spelen,  met een aanpassing van het p l an voor een kanaal  tussen Amster
dam en Wijk bij Duurstede .  H et gaf de stad en de provinc ie Utrecht aan
leiding om z ich fors te verzetten tegen de p lannen van de  min ister en ze 
hadden succes :  ook de gemeenteraad van Amsterdam g ing om. De 
min ister volgde de  mening van Utrecht en Amsterd am en ste lde in  1 9 3 0  
de Tweede K a m e r  a lsnog het hu id ige Amsterdam-Ri jnkanaal  voor, 
aangepast aan de ideeën van Mussert .  Zonder hoofde l i jke stemming 
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namen beide Kamers de voorstellen over en verdwenen de plannen voor 
een valleikanaal van tafel. 

Toch een valleikanaal 

Er bleef toch nog een probleem bestaan. Dat was de waterhuishouding in 
de Gelderse Vallei. In 1 931 stelde de minister een 'Commissie voor de 
Geldersche Vallei' in onder voorzitterschap van de burgemeester van 
Amersfoort, jhr. mr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg. Onder de leden 
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Detail van de kaart van de Veluwe door N .  van Geelkerkc ken, 1 654. De kaart verm eldt de 

" Nyen Dyck". Dit is de in 1 6 5 2  aangelegde Slaperdijk. 

1 6 1  



vinden we P.H. van Rijn, voorzitter van den dijkstoel van Wageningen en 
Bennekom en Mussert. Naast landbouwkundig en waterbouw-technische 
aspecten, werd opnieuw "een onderzoek naar de wenschelijkheid van een 
scheepvaartkanaal" onderzocht. Mede vanwege "het zich allerwegen 
ontwikkelende vervoer per vrachtauto" concludeert de commissie dat er 
geen reden is over te gaan tot de aanleg van een scheepvaartkanaal. 
Besloten wordt tot de aanleg van het huidige Val leikanaal, dat vooral de 
afwatering van het gebied tot doel heeft. Het water uit de zuidelijke 
Gelderse Vallei wordt om Amersfoort heen naar het IJsselmeer afgevoerd. 
De uitvoering komt pas in 1948 klaar en tot zo lang zou het duren voordat 
de Veenendalers ook het voorjaar droge voeten houden. 

A. C. van Grootheest 
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W'clter over Veenendaal 
De watersnoodramp van 1855 

Kun je een verhaal leveren over de watersnoodramp van 1855? Dat was 

de duideltïke vraag die een aantal maanden geleden aan m1ï gesteld werd. 

In het kader van een thema-nummer over 'Veenendaal en het water ' mag 

natuurlijk een verhaal over de ramp die de Gelderse Vallei in maart 1855 

zo diep trof, niet ontbreken. A lleen . . .  het verzoek was makkeltïker gedaan 

dan uit te voeren. Bovendien ben ik geen watersnood-deskundige. Het 

zou, zo besefte ik al  snel, hetzelfde z1ïn als de vraagstelling om een verhaal 

te maken over de jaarltïkse bijenmarkt of de lampegietviering in Veenen

daal. De grote overeenkomst tussen deze onderwerpen is namel1ïk dat ze 

eigenltïk nau weltïks nog interessant z1ïn voor een onderzoeker. 
Ze z1ïn dusdanig 'uitgekau wd' dat er nog weinig 'schnïverseer ' valt te 

behalen. En zeker niet na de verschijning van het laatste boek van Rik 

Valkenburg waarin De Ramp centraal staat. Toch heb ik wat aantekenin

gen en artikelen geraadpleegd en gepoogd andere invalshoeken te vinden. 

Zo ontstond een luchtig verhaal, verre van compleet en met soms een 

persoonltïke indruk van een ramp die precies 140 jaar geleden plaatsvond. 

In  museum het K le ine Veenloo op de  Markt is  s inds enige tijd op de 
bovenverd iep ing een hoekje i nger i cht w aar in de watersnood centraal staat . 
Het museum bestuur w i lde  al langer h ieraan wat meer aand acht geven, in  
de wetenschap d at d it  één van de  d ieptepunten i s  geweest i n  de 
Veenendaalse h istori e .  Door met name het gebrek aan h istor isch mater iaa l  
kwam ze niet verder .  
Vor ig jaar raakte een en ander i n  een stroomversnel l i ng . De i nktpot d ie  de 
Veenendalers in  1 8 5 6  mr .  S .  Baron van Heemstra - Commissar is des 
Konings in de provincie Utrecht - ten geschenke gaven, kwam na veel 
getouwtrek i n  bezit van het museum bestuur,  het enigszins vergeten 
o l ieverfsch i lder ij van David van der Ke i len voorste l l ende de Veenend alers 
in  de Geertekerk ( 1 )  werd i n  brui k leen afgestaan door het Centraal 
Museum Utrecht en men leende uit het gemeente-archief een aantal 
opmerke l i jke stukken .  
Eén  daarvan frappeerde m i j .  I k  v ind  het nog  steeds één  van de meest 
markante archiefstukken d ie  de watersnoodramp heeft voortgebracht. I n  
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1 één van de vitr ines l i gt 

een smoeze l ig  pap iertje .  
Daarop d e  tekst : ' Be wijs 
van toegang tot de Geer
tekerk' ( 2 ) .  Met daaronder 
de tekst van de Com mis-

BEWIJS VAN TOEGANG 
TOT DE GEERTEKERK. 

AF TE GEVEN BIJ DE INKO)IST. 

sie voor H u lpbehoevenden 
uit Veenendaal dat men 1 :su ��:::.'-;;�:;�;;",�e;�\;:r.:t�; 

hulpbchoevendco. A11n den in-vr iendel i jk wordt verzocht gnng der Kerk is  eeno bus ge
plaatst. 

JJe Commissie voor ltulpbelwevenden 

uit Veene11daal 1 

0 m geen g iften uit te 
L

'"e konrten zijn knsleloos nnn de  
Gecrtckcrk te verkrijgen. 

reiken aan de hu lp behoe- --- - - - - - -- --- - - - -� 
venden.  "Aan de ingang Het opmerkelijke archiefstuk.  Gratis kijken en niets aan de 
der Kerk is  eene bus vluchtelingen geven . . .  

geplaatst " ,  z o  meldt het 
kaartje . Het is du ide l i jk :  dit is  een toegangsbe wijs tot de kerk in  Utrecht 
waar vanaf 1 1  maart bijna vijfhonderd Veenendalers verbleven. De eersten 
vertrokken a l weer enke le  weken l ater .  O peen gepropt probeerde men daar  
het leven van a l ledag op te pakken .  Dat l u kte natuur l i jk m aar ten de le .  O m  
te laten z ien hoe d ie  Veenendalers d at deden, mochten be langstel lenden 
vanachter een hekje de geëevacueerden gadeslaan .  Ze waren goed te 
herkennen : de Veenendalers droegen name l ij k  num mers !  
D i t  is  een vroege vorm van ramptoerisme .  Het is m ij e e n  raadsel waaro m 
d it  archiefstuk - en ju ist i n  Veenendaal  - bewaard is gebleven.  
B l ij kbaar werd d it  toen a l  een cur ieus stukje pap ier  gevonden waarvan het 
nages lacht kennis moest nemen .  Hoe het ook zi j : een overdenking waard . 

Hoeveel Veenendalers w aren t ijde l i jk i n  de Geertekerk gehuisvest? 
Antwoord daarop geeft de l ijst van geëvacueerden .  Een i nteressante l ijst 
d ie in ee rste aanleg 4 0 1  hulpzoekenden meldt .  Dat aantal g roeit al snel tot 
478  personen.  De geëvacueerden leefden volgens een streng sche m a .  De 
' Regel ing van den dag'  meldt :  
" 6  uur opstaan;  6 1 /2 uur het gebouw schoonmaken, 7 uur ontbijten, 8 
3/4 uur morgen Godsdienst, van 9 tot 1 2 uur  werken, van 1 2 tot 1 rust, 
van 1 tot 3 eten, 3 tot 5 werken, 5 tot 6 uur rust, 6 uur eten, 8 uur de 
vrouwen zich ter rust begeven, 8 1 /2 uur de  mannen zich ter rust 
begeven .  Al le deze werkzaamheden zu l len te rstond op het sein der  schel 
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moeten worden tenuitvoer gebragt " . 
Opmerke l i jk  deta i l i s  dat vr i j wel  a l le  zu ige l ingen d ie  in  de kerk verbleven of 
l ater naar Utrecht werden overgebracht, zijn overleden .  Een gegeven dat 
een hu id ige generatie genealogen nog steeds parten speelt .  Het b l i jkt d at 
het overl i jden van deze zu ige l ingen meestal n iet aan de  p l aats van 
herkomst is  doorgegeve n .  De tijdsomstand igheid maakt dat d u ide l i jk .  Een 
voorbeeld is  zu ige l ing D i rk, zoon van Arij en G ijsje M idde lhaven . Op 1 1  
maart arriveert hij met zijn ouders en tweejarig zusje i n  Utrecht. Fami l ie
vorsers hadden wel  de  geboortedatum gevonden,  een overl i jdensdatum 
b leek onvind baar .  Navorsingen in Veenendaal en  i n  Ede leverde n iets o p .  
O mdat het gez in op Ge lders woonde, kon d a a r  aangifte zijn gedaan .  
Jarenlang werd vergeefs gezocht; de persoon leek in  rook te z i jn 
opgegaan.  Maar d ankzij de bewaard gebleven l ijst van geëvacueerden 

Tekening van A . P.de Kleuver naar een foto  van  W . A . J .  v a n  Son:  het Benedeneindsepad i n  
1 920. Op de originele foto zijn op de leuning van de  voorste brug een  paa r  jongens te z ien .  
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weet men sinds kort dat de jonge Dirk op 3 april in het ziekenhuis van 
Utrecht is overleden ... 
Het gezin keert op 12 april naar Veenendaal terug. Voor het overbruggen 
van de afstand Utrecht - Veenendaal heeft men twee gulden reisgeld 
meegekregen. Het gezin telde later twaalf kinderen, tien daarvan stierven 
reeds op jonge leeftijd. Het gezin Middelhoven vormde beslist geen 
uitzondering. De kom mervolle omstandigheden - zwaar werk en de strijd 
om het bestaan - m aakte dat de kindersterfte toen nog hoog was in een 
plattelandsdorp als Veenendaal. 
De eerder genoemde lijst , eigenlijk een apart verhaal waard, meldt meer 
bijzonderheden. Zo gaat op 2 april de alleenstaande spinster Saartje Kok 
(23) met 50 cent reisgeld terug naar Veenendaal. De reden? " . . .  Om bij de 
Burgemeester van Veenendaal te werken ... ". Cornelia van de Loosdrecht 
vergezelt haar op de reis. Ook deze alleenstaande jonge vrouw wordt 
uitgenodigd om de burgemeester te dienen. Cornelis van Otterloo, een 
1 4-jarige wolkammer die moederziel alleen in Utrecht verblijft, bevindt zich 
ook in het gezelschap van de twee jongedames. Wat voor werk hij voor 
de burgemeester m ag verrichten, is niet duidelijk. 
Koopman Jan Diepeveen vertrekt a l  op 27 maart uit de Geertekerk. Hij 
gaat werken aan de Rhijn-spoorweg die ook fikse waterschade heeft 
opgelopen. Diezelfde aantekening vinden we terug bij wolkam mer Dirk 
Slok. En spinster Catharina van 
Koetsveld schijnt in Utrecht verder gekeken te hebben dan 
alleen het binnenste van het kerkgebouw; zij blijft in de stad en gaat 
werken als dienstmeid. Zomaar een greep uit de lange lijst met 482 
namen. 

Talloze verhalen en gedichten 

Tja, hoe kwamen al die Veenendalers in Utrecht terecht. Waarom moesten 
zij vluchten? Het verhaal lijkt genoegzaam bekend. Toch maar even een 
opsomming. 
De Grebbedijk brak op die 5e maart 1 855 door bij boerderij De Doove in 
Wageningen en zocht zich een weg naar de later gelegen streken. 
Veenendaal kwam helemaal onder water te staan. 
Over die watersnood is in de afgelopen jaren veel gepubliceerd. A. P. de 
Kleuver, dr. J. G. Thoomes en D. Philips waren Veenendaalse onderzoekers 
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die talloze verhalen hebben opgetekend, die ook vele gedichten over de 
ramp opspoorden (in 1855 nog een hoogst populaire bezigheid) en deze 
publiceerden. Vooral in het herdenkingsjaar 1 955 kwamen de publikaties 
los, zelfs in landelijke kranten en tijdschriften. 
Wie ze door worstelt heeft er bijna een dagtaak aan. Ze komen natuurlijk 
allemaal op hetzelfde neer, in het ene verhaal worden de zaken iets mooier 
(lees droeviger) voorgesteld dan in het andere verhaal. Maar overal spreekt 
ook de rol van Koning Willem 1 1 1 . Hij was het die een aantal malen (twee 
of drie keer, dat is niet duidelijk) Veenendaal bezocht en uit eigen middelen 
een fors bedrag beschikbaar stelde. Willem de Goede zou hij in deze streek 
voortaan genoemd worden. 

In februari 1 855 was de Rijn bij hoge waterstand dichtgevroren. Toen de 
dooi inviel en het ijs bij Keulen al begon te kruien, werd duidelijk dat het 
achterland een ramp stond te wachten. Boven Arnhem vinden dan de 

Het watersnoodsteentje, ingemetseld in de muur van het huis op de hoek van het Gelderland 

en de Prins Bernhardlaan. Nu bevindt de steen zich in museum Het Kleine Veenloo. 
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G . C .  van Stuyvenberg kijkt hoe i n  1 95 5  het watersnoodmonument wordt vervaardigd door 
de Haagse kunstenaar De Kruijff . 

eerste dijkdoorbraken plaats. Koning Willem 1 1 1  begeeft zich naar Bronbeek 
(Arnhem) om dicht bij het rampgebied te zijn. Terwij l  de Waal nog potdicht 
zat, kwam de massa van water en ijs de Rijn af en braken overal door de 
dijken: bij Kesteren, Maurik en bij Li enden. 
" Op 5 Maart in de middag omstreeks half vier bezweek eerst de noodkade 
bij Wageningen en daarna de Grebbedijk, die de laagte tussen Rhenen en 
Wageningen afsluit. Het Rijnwater en het ijs stortten nu de Gelderse Vallei 
binnen en wierpen zich het eerst op Veenendaal, vri jwel onbeschermd in 
het midden der Valle i  gelegen. Alleen de kern van het plaatsje is op enige 
heuvels gebouwd. Werden deze, omgeven door uitgestrekte onher
bergzame veenmoerassen, niet in de 1 5e eeuw voor het eerst door 
mensen bewoond? Toen, in 1855, boden ze opnieuw een toevlucht aan 
de door het wassende water verdrevenen". 
De Veenendalers van de Stichtse zijde vluchtten naar de hooggelegen kerk 
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op de Markt, de oude Sint Salvator. Na een week werden ze uit hun 
isolement verlost en voor het merendeel naar Utrecht gebracht en in de 
Geertekerk gehuisvest, namelijk 4 7 8 personen van wie er 1 2 Katholiek 
waren.  Barneveld herbergde 200 leden". Dat meldde David Philips in het 
herdenkingsjaar 1 955. 
Reeds op 5 maart stond het water voor de Slaperdijk bij de Roode Haan. 
Vier dagen wist die dijk het water tegen te houden. Met man en macht 
werd er gewerkt om de dijk te versterken. Het mocht niet baten. Bij de 
Munnikenbeek, tussen de Arnhemseweg en de Veenweg in Renswoude , 
brak de Slaperdijk op 9 maart 's avonds om 22.00 uur door. Renswoude 
stroomde onder water en daarmee de Gelderse Vallei tot voorbij Hoevela
ken. 
De mensen die naar de hoger gelegen gedeelten vluchtten (omgeving 
Markt) hadden na een paar dagen een groot te kort aan alles. Dat gold in 
belangrijke mate voor voedsel en drinkwater. De roep om hulp werd in den 
lande gehoord. Zo wilde de Broederschap van de Hernhutters in Zeist op 
schuiten brood aanvoeren. Dat gebeurde. Kennelijk waren de Veenendalers 
zo hongerig dat zij bij de uitdeling de Hernhutters totaal onder de voet 
liepen . . .  
En vanuit Amsterdam was het plan gerezen om tien fusten soep per trein 
naar Veenendaal over te brengen. De spoorwegen weigerde deze zending 
omdat men vreesde dat de andere goederen voor het rampgebied door de 
soep zouden kunnen bederven. 

A. P. de Kleuver heeft, zoals gezegd, ettelijke verhalen geschreven over 
de watersnoodramp. Soms zijn de data hierin niet helemaal duidelijk. In 
ieder geval probeert hij een sfeerbeeld te geven van het overstroomde 
land. Zo schrijft hij op lyrische wijze over de eerste dagen (3): " Als op de 
6e maart van het jaar 1 855 de morgen daagt, staren ontstelde mensen 
van Veenendaal over hun verloren land. Rondom en in de huizen klotst het 
water, terwijl het dof gegrom van het instromende water door de 
Grebbedijk nog steeds weerklinkt. Moeizaam komt het leven op gang. Nog 
steeds varen schuiten, beladen met mensen en vee ,  over de in een wilde 
binnenzee herschapen Gelderse Vallei. Voedsel moest er komen, veel 
voedsel en water. Hoe paradoxaal het moge klinken, er was geen water. 
In de zin van goed drinkwater dan. Intussen rees de vloed nog steeds. 
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Velen, die zich op zolder veilig waanden, moesten toch nog have en goed 
verlaten. Al deze mensen verzamelden zich op het nog droge gedeelte van 
Veenendaal. Men opende de kerkdeuren opdat deze mensen niet van 
koude en gebrek om zouden behoeven te komen. Welk een angst moet in 
hun ogen te lezen zijn geweest. Hoe zal de doffe berusting, maar ook felle 
opstandigheid uit het wezen van deze ongelukkigen gesproken hebben. En 
een nog grotere vijand loerde om de hoek van hun troosteloos bestaan: 
honger en in het kielzog van deze voeren ziekte en dood mee. Het waren 
de allerarmsten die daar, dicht opeengepakt in de Oude Kerk op de Markt 
zaten, of liever, in vertwijfeling in en uit liepen. Het weinige dat zij bezaten 
was in de vloed ten onder gegaan".  
De Kleuver meldt verder: " Op de Markt en in het Achterkerk waren 
honderden vertwijfelde mensen bijeen, arme stumpers, met in hun midden 
één man die met alle kracht die in hem was deze schare moed in sprak :  
burgemeester Van de Poll. Koning Willem 1 1 1  had de stad Utrecht warm 
gemaakt voor het plan der Veenendalers, die in de Oude Kerk gevlucht 
waren, op te halen en in Utrecht onder te brengen. De situatie was in de 
Oude Kerk onhoudbaar geworden. Op zondag 1 8 maart vertrok een extra 
trein naar Emm inkhuizen, met een voltallige com missie van ontvangst. Een 
hele vloot van schuiten lag gereed om de ongelukkigen weg te voeren. 
Toen de com missie voet aan wal zette staarden de Veenendalers deze 
deftige heren uit Utrecht wantrouwend aan. Het lange wachten had ze 
geen goed gedaan. Men meende dat het in de bedoeling hen in een kolonie 
onder te brengen. Het heeft de commissie heel wat overredingskracht 
gekost de Veenendalers zover te krijgen dat zij zich overgaven. Vrijheid 
was voor deze diep te betreuren mensen een kostbaar goed (hebben we 
dat zestig jaar eerder ook niet gehoord?, MB) !  Eindelij k zette de trein zich 
in beweging. De zieken, en dat waren er velen, werden in 2e klasse 
wagens ondergebracht. Hoevelen van deze mensen zullen nog nooit in een 
trein gereden hebben. De kinderen zullen hun neusjes platgedrukt hebben 
tegen de ruiten om in stomme verwondering het landschap voorbij te zien 
flitsen. Bij de Tolsteeg te Utrecht stopte de trein en werden de Veenenda
lers naar de Geertekerk gebracht in gezelschap van de Commissaris van 
de Koning en een talrijk, diep bewogen schare van Utrechts ingezetenen. 
In de Geertekerk stond een warme maaltijd gereed voor de 40 1 armsten 
en ellendigsten van Veenendaal" .  
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Jongelui van het Christelijk Lyceum beeldden tijdens de optocht 'Tien jaar vrij' ( 1 955) het be

zoek van Koning Willem 1 1 1  aan Veenendaal uit. Links de koning, rechts staand de adjudanten .  

In Veenendaal werd de toestand na 11 maart overzichtelijker. Overal in het 
land werd gecollecteerd voor de ramp in de Gelderse Vallei en er werden 
grote bedragen bijeengebracht. Een ooggetuige van de ramp op de 
Kerkewijk had Amsterdam wakker geschud en onder voorzitterschap van 
de heer J. E. Bonnike, koopman te Amsterdam, lid van de Provinciale 
Staten van Noord-Holland en commissaris van de Nederlandse Bank, 
kwam er reeds op 6 maart een commissie tot instelling van een nood
fonds. Koning Willem 1 1 1  kwam voor een tweede maal in Veenendaal, nu 
om getuige te zijn van de uitdeling. In grote haast was de gemeenteraad 
bij klokslag opgeroepen. De Kleuver: " Zijne Majesteit wilde dat de mensen 
in de Geertekerk het eerst geholpen werden. Op de uitdelingslijst stond 
een quantum suiker. Eén der raadsleden meende dat voor het armeluis
volkje in Utrecht de suiker een overbodige luxe was, een mededeling die 
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de koning in woede deed uitroepen:  ' Kere l ,  je was waard dat i k  je voor je 
kop schoot . . .  ' .  De mensen in  de Geertekerk kregen hun su iker .  Vanaf half 
apr i l  keerden de eersten terug naar  Veenendaal . Velen ontvingen l ater een 
vergoed ing voor de schade aan hun hu is .  

Vergeten 

Maakte de doorbraak van de Grebbed i jk  i n  1 8 5 5  een geweld ige indruk op 
de bevolk ing,  zo vergeten is nu  de grootste natuurramp d ie  Veenendaal 
ooit trof .  Er  zijn in  de hu id ige ti jd re l at ief weinig zaken die e r  aan 
her inneren .  Zelfs het op zaterdag 5 m aart 1 95 5  onthu lde monument in het 
p l antsoen aan de Stationssingel  was tot voor enkele jaren terug een verge
ten monument.  Letters waren verd wenen en ande re hingen er scheef bij . 
N iemand d ie z ich daarover beko m m e rde .  Het leek enigszins op de situatie 
kort na de onthu l l ing . De b lanke stenen zu i l  werd toen met z warte strepen 
besmeurd en van de bronzen letters verdwenen er enkele.  De pol it ie 
schreef het toe aan vern ie lzuchtige jeug d ;  enke le  dagen l ater werd één 
letter op het bureau bezorg d .  De verontwaard ig ing was groot en de ver
n ie l ing werd snel verho lpen .  
In  d ie dagen w as n iet iedereen het eens met de z innen op het monument. 
Geschiedvorser Ph i l ips ,  hij was l id van het com ité Herdenking Watersnood 
1 8 5 5 - 1 9 5 5 , maakte een vrij neutrale tekst. Velen hadden l iever gezien dat 
de namen van de getroffenen er  op vermeld stonden.  
Herman Jansen en Gert van Wi jk  onthu lden op zaterdag 5 maart 1 9 5 5  het 
monument .  Beiden zijn nazaten van degenen d ie  op 8 maart ter hoogte 
van deze p lek verdronken.  Daar s loeg een aak o m ;  vijf k inderen uit het 
gezin Van Wijk en schoonvader Jansen kwamen o m .  Herman Jansen is  
tegenwoordig huisarts te Arnhem ,  Van Wi jk  conciërge van de Chr istel i jke 
Scholengemeenschap Veenendaa l  aan de Industrie laan .  
Het  is n iet a l leen van wege het ongeluk  d at de gedenkzui l  h ier  gep l aatst 
werd . Op d it  punt berei kte het w ater de hoogste stand, namel ij k  2 .  7 0  
meter. De z u i l  geeft de hoogte v a n  het water a a n .  Voor zover bekend 
heeft de watersnoodramp aan twaalf  Veenendalers (Sti chts en Gelders) 
het leven gekost .  
Het monument werd ontworpen door  G .C .  van  Stuyvenberg u i t  Veenen
daa l ;  steenhouwerij Van Manen zorgde voor het schokbeton met a ls 
bovenlaag Franse kal ksteen .  Bee l dhouwer  De Kru ijff uit Den Haag 
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Zo werd de Gelderse Vallei overspoeld. 

vervaardigde het wapen van het Veenraadschap. De plaatsing werd 
overgelaten aan de firma Boers; werknemer Van Engelenburg mocht dit 
uitvoeren. In de betonnen sokkel, die zich onder de grond bevindt, kerfde 
hij zijn naam. 
Tegenwoordig wordt nog nauwelijks over De Ramp gesproken maar tot 
aan het begin van deze eeuw was het voor iedereen duidelijk wanneer een 
inwoner van deze streek werd aangeduid met: " Hij is van ' t  water".  
Daarmee werd immers zijn of haar geboortejaar ( 1 855) bedoeld ! 

Martin Brink 

Noten 
Met dank  aan  Gert A .  van  Beek  u i t  Veenendaa l  d ie mi j  i n  overvloedige mate van  historische 

gegevens voorzag .  

1 .  Zie afbeeldi ng :  Oud Veenendaal, maart 1 99 1 , p . 6 .  O verigens moet  van  David van  der Ke i len  

nog een schilderij van  geëvacueerde Veenendalers bestaan .  Die i s  op momenteel nog zoe k .  

2 .  I n  Oud Veenendaal, maart 1 9 9 1 , p . 8 ,  i s  d i t  b ewijs i n  s lechte vorm reeds afgedru kt .  

3 .  Personeelsblad Scheepjeswolfabrie ken Het Scheepje, maart 1 95 5 .  
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De ramp van 1855 in telegramstijl 

* De winter van 1 8 54-' 5 5  was laat ingeval len en begon eigenl i jk pas goed op 1 8  

januari 1 8 5 5 .  Veel sneeuwva l .  

* Begin februari eerste dooi met g rote toevoer van smeltwater, waardoor hoog 

water ontstaat. 

* Opn ieuw inval lende vorst . De r iv ieren vri ezen d icht. Een grote i jsv lakte van dijk tot 

dij k .  Op 1 2  februari wordt aan de G rebbedi jk het d i jk leger betrokken .  Slu izen aan de 

Grebbe en Rooden Haan in  gereedheid gebracht om na een eventuele doorbraak  

water te lozen. 

* Eind februar i .  Angstwekkend is door inval lende dooi de  hoogte van de r iv ieren in 

Duits land. K rit ieke toestand na 3 maart . 

* In de nacht van zondag 4 op maandag 5 maart wordt noodpei l  bereikt en stroomt 

het water hier en daar over de  d i jken.  

* Op maandag 5 maart stroomt om half 1 2 het water over de k ru in van de G rebbe

di jk bij Wageningen. Bek ist ing kan de watervloed niet keren. 

* 's M iddags half vier slaat een gat i n  de  Grebbedij k ter hoogte van 'De Dooven' . 

Boerderij ' De Dooven' door water verzwolgen.  Breuk in G rebbed ij k wordt 1 50 meter. 

* Dij kbreuk wordt kenbaar gemaakt door dr ie schoten vanaf de Wageningse berg. 

Renbode naar Veenendaa l .  Noodk lok wordt ge lu id .  

* Water passeert straatweg Wageningen-Grebbe en dr ingt Gelderse Va l lei b innen. 

Verschi l waterhoogte ongeveer 5 m. 

1 0 . Het water voert ve le zware ijsschotsen met z ich mee,  waardoor vernie l ingen 

groter worden. 

* Bewoners van lage gedeelten v luchten naar de hogere gedeelten. Oude kerk op 

de Markt in Veenendaal b iedt onderdak  aan honderden v luchtel ingen. I n  Veenendaal 

b l i jven droog gedeelten van de Molenpol ,  de Vendel en N ieuweweg (molen ) .  

* Op 8 maart begeeft het gez in G .  van Wijk z i ch  vanuit woning aan  de Zandstraat 

(op de hoek van het Kostverloren) per aak naar de bergrand via de Kerke wijk op weg 

naar Amerongen. De schuit s laat om ter hoogte van de plaats waar nu het waters

noodmonument staat. Vijf k inderen van het gezin Van Wij k en de 70-jar ige 

schoonvader Cornel is Jansen komen in  de golven om. De over igen moeten z ich te 

redden in boomtoppen en worden later naar de Kerk op de Markt gebracht. De beide 

schippers en vader en moeder Van Wi jk  met twee k inderen worden gered . Een 

Amsterdammer, d ie ju ist Veenendaal bezocht, organiseerde v ia een Amsterdamse 

krant een hulpactie voor het gez in Van Wij k ,  hetgeen f 500,- opbracht . 

* Z .M . Koning Wi l lem 1 1 1  bezoekt Veenendaal op zondag 1 1  maart met een extra 

trein vanaf Arnhem naar station Veenendaal-De K lomp, verder per l ichter. In de 

Oude Kerk neemt de Koning kennis van de verwoest ingen. Burgemeester H. van de 

Poll vraagt om hulp .  Kon ing heeft zelf levensmiddelen b ij z ich, hulp komt vanuit 
Utrecht. 
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Bericht van Het Kleine véenloo 

0 Veenendaal . . .  

Tot 25 november loopt nog de wisselexpositie O Veenendaal . . . .  De titel 
is ontleend aan de eerste twee woorden van het officieuze volkslied van 
Veenendaal. De ondertitel luidt : de goede oude t1ïd. 
In verband met het 200-jarig jubileum van Veenendaal als zelfstandige 
gemeente en de komst van menig oud-Veenendaler naar de geboorte
plaats, heeft het museum op verschillende manieren getracht de sfeer van 
vroeger op te roepen. Er zijn verschillende kaarten en plattegronden vanaf 
ca. 1 500 tot nu toe. In beeld worden gebracht : de groei van Veenendaal, 
de grenswijzigingen uit het verleden en specifieke kaarten van onderdelen 
van de gemeente - bijvoorbeeld de bewoning langs de Grift. De meeste 
kaarten komen uit het persoonlijk archief van dr. Deys uit Rhenen. 
Mevrouw Vermeulen uit Renswoude leende haar collectie oude Veense 
kleding uit. Enige grote en kleine poppen tonen de traditionele zondagse 
maar ook dagelijkse kleding van ca 1 900 tot 1 940 . Uit eigen depot wer
den bekende en herkenbare foto's gehaald. Leuk zijn de luchtfoto's uit 
1 960 van enige bekende plekken. Nog nooit getoond is een familiealbum 
met volstrekt nieuwe foto's van Veenendaal uit ca. 1910. Voor alle 
generaties Veenendalers is de expositie interessant. Het is een aanvulling 
op de gewone collectie en biedt een feest van herkenning ! 
De expositie O Veenendaal . . .  loopt tot 25 november in museum Het Kleine 
Veenloo, Markt 1 0 te Veenendaal. Het museum is geopend van dinsdag 
t/m zaterdag van 1 0.00 tot 16.00 uur. 

Historische cadeaus 

Juist in verband met de komende feestdagen is het goed te weten dat het 
museum ook enkele interessante cadeaus tegen kostprijs te koop aanbiedt. 
Naast de al bekende historische uitgaven en ansichtkaarten over oud 
Veenendaal ( remakes van oude kaarten) zijn er nu ook twee posters te 
koop. Een kleine kleurposter toont het gebied in de Gelderse Vallei dat in 
1855 overstroomde. Een tweede poster is een kopie van een deel van de 
kaart die Justus van Broeckhuysen in 1 705 maakte van Slaperdijk. De 
poster toont alle wegen, waterwegen, huizen, boerderijen en andere 
belangrijke gebouwen van Veenendaal in 1705 zeer gedetailleerd. 
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Boekbespreking 

Rik Valkenburg, Toen de vloed over het land raasde, Frits Hardeman, Ede 

1995, 19 1 blz, ISBN 90- 7 12 72-64-8 

Postuum verscheen van Rik Valkenburg dit boek over de watersnoodramp 
van 1855. Het laatste boek in een reeks van bijna 100 boeken die van de 
hand van deze Veense auteur verschenen. 
Het is ook weer een echt Rik Valkenburg boek geworden: gezellig, 
plezierig om te lezen met kleine menselijke details. Het boek is voorzien 
van een voorwoord van Martin Brink en zijn secretaresse Conny de Kleu
ver-van Manen schreef een kort en passend In Memoriam aan het eind. 
Op de eerste 'gewone' verenigingsavond in 1986 hield Rik Valkenburg 
onder grote belangstelling een lezing met als thema 'Praatjes bij plaatjes' . 
Het is bijzonder in dit jubileumnummer dat als thema 'Veenendaal en het 
water' heeft, dit boek van zijn hand te mogen bespreken. 
Graag aanbevolen ! 

ACvG 

R. Bisschop, Een tweeling zelfstandig. Stichts en Gelders Veenendaal in 
de Bataafse-Franse tijd, 1 795- 1813, Historische Vereniging Oud Veenen

daal, Veenendaal ( 1995), 62 blz, pnïs: f 4, 95, ISBN 90-800580-2-5 

Ter gelegenheid van de viering van de 200-jarige zelfstandigheid van de 
gemeente Veenendaal verzorgde de Historische Vereniging in opdracht van 
het gemeentebestuur deze monografie. Het is een bijzonder boekje gewor
den. Enerzijds is het een gedegen studie, gebaseerd op uitvoerig archief
onderzoek, anderzijds is het een plezierig leesbaar verhalend boekje. Het 
is een gave deze twee aspecten in een publikatie te kunnen verenigen. 
Naast veel informatie, met een knipoog naar de actualiteit, geeft het een 
uitvoerige bronvermelding en bibliografie . Het laat zien dat hetgeen zich 
in het kleine dorp Veenendaal in deze roerige tijd afspeelde een betrouw
bare afspiegeling is van de grote politieke ontwikkelingen van die tijd. 
Mede gezien de lage prijs mag het in geen Veense boekenkast ontbreken. 

ACvG 
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J. C. Meeuse, De laatste oorlogsdagen in Veenendaal, Stichting Lectori 
Salutem, Rotterdam 1995, pnïs f 3, 50. Verknïgbaar via het secretariaat 
van Oud Veenendaal, tel. (03 18) 52 2 69 1 
Het e ind van de Tweede Wereldoorlog was in Veenendaal wel heel 
bijzonder. Terwijl de capitulatie officieel al een fe it was, waren er  in 
Veenendaal nog steeds Duitse troepen. Op 6 mei 1 945 bliezen die zelfs 
de Vaartbrug op. Pas op 9 mei trokken Engelse tanks het dorp binnen. 
J .C. Meeuse, onderwijzer  aan de 'Kokse school',  hield in de laatste 
oorlogsdagen een soort dagboek bij . Dit handschrift is ter ge legenheid van 
'50 jaar bevrijd' uitgegeven. Een boeiend, geïllustreerd ego-document ! 

■ ■ ■ NU VERKRIJG BAAR BIJ DE ADM INISTRATIE ■ ■ ■ 

Een tweeling zelfstandig. Stichts en Gelders Veenendaal in de 
Bataafse-Franse tijd, 1 795-1 8 1  3 door dr R. Bisschop 

Deze uitgave verscheen ter gelegenheid van de herdenking van ' 200 
jaar Veenendaal als zelfstandige gemeente'. 

De prijs van het boekje bedraagt : 
- afgehaald bij de administratie (Houtwal 5, Veenendaal): f 4,95 
- toegezonden per post: f 8 , 25 per exemplaar (bij toezending van 
meerdere exemplaren worden boven de prijs per stuk van f 4,95 de 
portokosten en een gering bedrag aan verzendkosten in rekening 
gebracht). 

RB 
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Mededelingen 

* Begin 1 996 verzorgt de Stichting Stichtse Geschiedenis het volgende 
cursusaanbod: 

1 . Bronnen in het Rijksarchief 
Deze cursus is bedoeld voor mensen die zich bezig willen gaan houden 
met historisch onderzoek en daarbij gebruik wil len maken van de archieven 
die in het Rijksarchief te Utrecht aanwezig zijn. 
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten, maandagochtend en -avond. 
De kosten bedragen f 55, - per deelnemer. 

2. De geschiedenis van de tijd 
Een cursus die praktisch inzicht verschaft in chronologische problemen 
waar de amateur-historicus onvermijdelijk bij het doen van onderzoek op 
stuit. 
De cursus vindt plaats op vier maandagavonden in Utrecht. 
De kosten bedragen f 75, - per deelnemer. 

3. Presenteren in het openbaar 
In deze cursus leert u letten op houding, mimiek, gebaren en afstand, op 
de doelgroep, de begrijpelijkheid, de lengte, het gebruik van media, het 
opbouwen van een lezing en alle zaken die er bij komen kijken. 
De cursus vindt plaats op vijf dinsdagavonden. 
De kosten bedragen f 100,- per deelnemer. 

4. Schrijven van een historisch artikel 
U bewerkt in deze cursus eigen onderzoeksmateriaal tot een artikel voor 
een historisch tijdschrift. U krijgt aanwijzingen over structuur, stijl, 
spelling, zins- en al inea-opbouw, duidelijkheid en begrijpel ijkheid. 
De cursus vindt plaats op vijf maandagavonden in Utrecht. 
De kosten bedragen f 140,- per deelnemer. 

Voor al le  cursussen kunt u informatie vragen of zich opgeven bij de SSG, 
tel. 030-2 343880 
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* Van mevrouw G .  den H artog ontvingen wij een ' l i ber  am icorum'  van de 
heer K .  Re inders, commandant van de  Veenend aalsche Burgerwacht. Dit 
geschrift werd hem aangeboden bij z i jn afsche id a ls com m and ant op 1 2 
septem ber  1 92 9 .  Tien jaar had hij deze functie vervuld . Het m anuscr ipt 
bevat behalve een opdracht, de  namen van de ( bestuurs- ) leden .  Harte l i jk  
dank voor d it  bijzondere boekwerkje ! 

* Kort geleden tipte de  heer Doolaard het bestuur van Oud Veenendaa l ,  
dat er b i j  g raafwerkzaamheden langs het Boompjesgoed een soort 
vu i lstortput was aangetroffen .  O p  ons verzoe k  heeft mevrouw Ch . H .  
Delf in ,  ter p lekke en ig onderzoek verri cht.  I n  het volgende nummer  hopen 
wij u haar versl ag mee te de len .  

* O p  23  novem ber 1 995 kunt u na af loop van de activiteiten tegen 
in lever ing van i ngesloten kaart het l ustrum-fotoboek Veenendaal 

veranderd in ontvangst nemen.  
Mocht u onverhoopt n iet in  de gelegenheid z i jn  om de l ustrum avond bij 
te wonen, dan kunt u tot 30 novem be r  (u itgezonderd op zondag ) tegen 
afg ifte van deze kaart een exemp laar  afhalen b i j  de admin istrat ie ,  
Houtwal  5 te Veenend aal . 
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een lïJ! 
en kies uit de volgende premies en welkomstgeschenken: 

1 .  welkomstgeschenk voor de nieuwe leden 

of voor één lid 

A. set van 2 ansichtkaarten A .P .  de Kleuver 

de Molenbrug ca. 1 800 - fazanthaan 

B.  set van 4 ansichtkaarten Oud Veenendaal 

Veenendaal ca. 1 600 - Veenendaal  ca. 1 705  - Benedeneind ca. 1 900 -

Markt ca.  1 900 

C.  plattegrond Gemeente Veenendaal 1 865 (de zg . Ku i jper-kaart) 

D.  bureaukalender Oud Veenendaal 1 995 

2. voor twee leden 

E .  het boek  H .  Diepeveen , De Oude of  St. Salvatorkerk. Geschiedenis van 

de Oude Kerk en de Markt te Veenendaal 

3 .  voor drie leden 

F .  het boek P . G .  Doolaard, To t  tijd en wijle . . .  1887- 7987. Een bloemlezing 

uit een eeuw Gereformeerd kerkelijk leven in Veenendaal 

4.  voor vier leden 

G. de lustrumu i tgave van 1 990:  R. Bisschop, G .C .  Speelpenning en T. Stol, 

Het veen, de veenraden en het Veenraadschap. De historische wortels 

van de gemeente Veenendaal 

Uiteraard geldt voor alle premies: zolang de voorraad s trek t. Van sommige premies 

is de voorraad nog maar klein. 
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