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Om te beginnen
N乞de presenねtie van het /us請umboek pakken we gewoon de d伯ad van

het伽ad weer op・ Een肋emanummer over de Tweede Wさreldoo〃og ;s het
nfet gewoIde", maar dat we hier

ifgebre肘s附sねan均de〆]鳩n 1940‑

1945 ;s evidenL 7‑wee Meenendalers doen versねg van hun be/evenissen
m de meidagen van 794O, een Oud"Sfeepboofkapi書ein herimerf z/ch de

evacuatie van VeenenくねaI血d胎zelfde maand en佃gboefaantekenmgen
Van een amb書enaar dfenen a応basis voor een I℃COnStrucffe van het her

Ste/ van de胸a巾brug na 〔fe oo〃og・ Herdenken, VaS〃eggen 5n doo付even

庵goed

DOOR DE REDACTiE
Maar ook de secretaris en de penningmeester

WenSen Berry succes en bedanken Heinie 6n

doen in hun versiagen aan bezinning, Het

Wout met name voor het verzenden van aI die

bestuur werpt, ten SIotte, een biik in de toe‑

biaden in de afgeiopen jaren.

komst" Tussendoor bespreekt een deskundige

En over verzenden gesproken. Met dit nummer

buitenstaander Geschiedenis van Veenendea/

OntVangt u de registers op dejaargangen 16 tot

2 en worden in de reguliere boekenrubriek zes

en met20 (20O「 Vm 2005), een handig naslag‑

andere Veense pubiicaties in de etaiage gezet.

Werkje waarmee u artikelen, Onde「werpen,

De meeva=ers en zoekplaatjes ontbreken

auteurs en iilustraties kunt terugvinden,

Even terug naar het novembemummer, Waar

en Coen van Vjegen voor hun gewetensvoiie

Harte=jk dank aan de samensteiiers Peter Wiii
OP Pagina 128 een foto staat met aIs bijschrift

monnikenwerk!

De GeeISeWeg, Een kijker wees ons erop dat

Weet u waar we elkaar mee mogen feIiciteren?

in het midden van de foto inderdaad de

Met het behoud van het gedeeIte van de

Geerseweg is te zien, maar dat de weg iinks

Ho=andia Wolfabriek dat eerst niet en later wei

VOOraan de KanaaIweg heet, Met dank, Dat de

afgebroken zou worden. Mocht deze ontkno‑

foto op pagina 148 de v紺a De PozeIaar voor‑

Ping, Of iets anders, u inspireren tot het schrij‑

Stelt en niet de v川a Zuiderhorst, heeft waar‑

Ven Van een tekst voor een van de komende

SChijnlijk iedereen wel gezien,

afieveringen van Oud VeenendeaI, dan zouden

Wat u direct opgeva=en zai zijn, is de nieuwe

Wij heIemaal geiukkig zijn. U mag ons schrij‑

jasvan hetbiad, Wij vinden hem mooi en hope‑

Ven, beiien of maiien, Voor nu veei pIezier met

iijk d「aagt hjj ook uw goedkeuring weg,

We geven enkeie mutaties door, Tot de redac‑
tie is toegetreden Kees‑WiiIem Bruggeman,
een bijna‑Veense uit CuIemborg, die in het
recente verieden onder meer teksten schreef
VOOr het tweede deei over de geschiedenis van

Veenendaal en het boek over de SKF,

Weikom! En dan de iedenadministratie. Die
gaat van Heinie Brands‑Van Ravenswaaij naar
Berry Henzen, Paddestoeleniaan l「O, 3903

GG VeenendaaI, teIefoon O318 527491, We
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iezen, kijken en bIaderen en een harte=jke
groet.

De transportcoIonne van het Rode Kruis
in mei 1940
He書

f]ode Kruis a胸eling VeenendaaI s書elde aan de Historische

Vさrenjgmg een veISl乞g van de werkzaamheden印fens de meidagen van
1940 van de f帽nsporわoIome van de a舶b伽g VeenendねI van he重

Nede/伯ndse Rode Kruis fer beschik鮪ng・ Deze aantekenmgen z

n ap

papier gezet door een van de v肪artsen dfe over de gezondhe佃v轡n de
Veense bulgers Waakten: dokfer v帥gouwen. H〃如ngeerde als comman"

くねn書van de加anspo面eo/ome en bevond zich midden h de woe杓e
gebeurtenissen die z;ch van lO初か17 mei 1940 a庵peeIden. Een nauw‑
gezet versfag l伯S het resuIねaL

DOOR J.P. VERGOUWEN

「O mei 1940

De iaatste drie zouden voorioopig het genees‑

Na een conferentie met den Burgemeester van

kundige werk onder de bevolkjng verzorgen

Veenendaai werden de manschappen gealar‑

ZOOIang het nog mogelijk was, inmiddeis wer‑

meerd om 7 uur, teneinde zich beschikbaar te

den

houden voor de evacuatie. De coIonne bestond

daartoe uitgekozen waren, ingericht voor het

uit 70 mamen, Waarvan 32 bijna kiaar waren

VerVOer Van Zieken en ouden van dagen en

met hun opleiding en 4 artsen, ni. de a巾S Cdt

tevens voorzien van een kist met verbandmid‑

Vergouwen, de sectie cdt Kets en de a,S, SeC‑

deien" Om 13 uurwerd een begin gemaakt met

tie cdt Beydon en Remme.

de evacuatje der geheele bevoiking, grOOt

9

gesIoten vrachtauto

s die ai tevoren

17000 zieien, Weike in zijn geheel geIeid moest

WOrden naar Eist, gem" Rhenen, Waar Zij inge‑
Iaden kon worden in rivierschepen ter vervoer

naar hun piaats van bestemming. De coionne‑
ieden hebben hard moeten werken om alie zie‑
ken en zij, die njet Ioopen konden, OVerte bren‑

gen en in te laden, Om 23 uur hebben wij ons
er van overtuigd, dat er geen bewoners meer
aanwezig waren en hebben ons ook naar Eist

begeven. Kets, Reydon en Vergouwen (arts
Remme was al naa「 EIst ontboden in verband

met een veriossing). ln Eist aangekomen ver‑
namen wij, dat er 40 rivierschepen volgeiaden
De commandant,冊ks in unlform, is dokter Vergouwen. De
man aan wie hij een bronzen herimeringskruis 1939‑194O ulト
reikt, is vermoedeliJk J. van Manen. De foto datee巾Van eind

1945. Het herinneringskruiS Werd toegekend ult erkenteiijkheid

Waren WeggeVaren" Maar een belangrijk deeI
der inwoners (PIm. 3500) was nog in EIst aan‑
WeZig"

VOOr het werk ln Rode Kruisdiensten o=n de geest van het
Nederlandse Rode KruiS ten tijde van de bezettIng, de bevrl子

dIng en de eerste periode van de wederopbouw in Nederland

11 mei 1940

en de overzeese gebledsdeIen. Achter dokter Vergouwen

Bij het aanbreken van den dag zochten en kre‑

Staat, tuSSen de dames, dokter Kets「 (CoI/ectie J.H.J. Kets.)
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Twee maanden voordat Nederiand in de Tweede Wereidooriog betrokken raakte, VerSP「eidde de gemeente VeenendaaI
deze

Aigemene aanwijzingen voor afvoer de「 Burgerbevoiking

. 4hn Hoedeman, VeenendaaI /n de Tweede

WereIdoo〃og, 1985,)

gen wij verbjndjng met de inspectie van de gebruikt.
Ned" Buurtspoorweg Mij", Weike beioofde t「am‑
trejnen te zuilen zenden om de bevoiking ver‑

AれS Kets begaf zich naar Driebe「gen teneinde
Verdere doorvoer te bewerksteiiigen" Het resui‑

der afte voeren. Inmiddeis werden aiiever‑

taat WaS, dat wij om 7 uur de rest der

krijgbare motorvoertuigen aivast voor dat doel Veenendaaische bevoiking ook uit Eist hadden
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geevacueerd in de richting Driebergen en

Gedurende de eerstvoigende dagen hebben

Utrecht, de zieken nog begeieid door coIome‑

Steeds l O coionneleden deze wacht betrokken.

Ieden, Een bijzonder woord van Iof verdient het
gemeentebestuur van Utrecht, dat maatrege一

12 mei 1940

ien nam om de geevacueerde bevoiking op te

Daar het niet moge=jk was geweest om de

nemen en zorgde voor de aanwezigheid van

COiomeieden in m冊air verband te brengen,

eIectrische treinen in Drjebergen voor transpo巾

Werden daartoe stappen ondemomen tijdens

Van de achtergebIevenen. Daarop voigde ons

een conferentie met den M冊air Commissaris,

Vertrek naa「 Pijsenburg, Waar Wjj ons meidden

Majoor Weis" Bes10ten Werd tot uniformeering

bij Majoor Pappard, de Chef der Verband‑

der tot dusver ongeuniformeerde coIomeleden

Piaatsafd" !ie Legerkorps. Ook was daar aan‑
WeZig een deei der transportcoIome Rhenen,

alsmede van de artsen Reydon en Remme, De

bestaande ui=1 man, Weike onder ons com‑

OnVOidoende voorraad dien dag niet geheel tot

mando zou komen・ in den middag werden de

Stand komen, Ook zou Majoor Weis de noodi‑

COiomeleden ondergebracht in de v冊a

ge legitimatiebewijzen met de N.Kr.2 ooriogs‑

dal

Lyen‑

en gesteid onder bevei van de artsen Kets

uniformeering van het personeeI kon doo「

armbanden besteiien"

De artsen Reydon en

en Remme, terWiji de artsen Vergouwen en

Remme zouden geuniformeerd worden via een

Reydon belast werden met de behandeiing van

miIitair kieermaker in Zeist, VergezeId van arts

m冊airen in het Licht Ziekenverbiijf te Pijsen‑

Kets begaven zij zich daar heen, Even nadat zij

burg,

bij die kiee「maker waren gearriveerd, We「den

Van de coiomeieden werden 10 man aange‑

Zij gearresteerd op verdenking van het zich niet

WeZen VOOr de wacht gedurende de nacht op

OP legitieme wjjze verschaffen van een uni‑

het Seminarie te Rijsenburg, ter afiossing van

form. Het kostte nogai wat moeite om de mi=‑

de wacht betrokken door Rhenen gedurende

tai「e poiitie te overtuigen, dat aiies in orde was,

de afgeioopen dag. Zij waren beiast met bege‑

Verder verliep die dag rustig,

Ieiding der gewondentransporten naa「 Utrecht.

Wee「 een aantai coiomeieden aangewezen om

s Avonds werden

Rijnaak met evacue「ende Veenendaiers op de Lek, 1 0 me1 1 940. Uan Hoedeman, VeenendaaI/n de Tweede WeIe/doo〃og, J985.)
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gedurende de nacht dienst te doen in het

liep deze dag kaim voorbij" Wei werden eenige

Seminarie en voor gewondentransport. Voorai

COIonneleden merkbaar nerveus, Omdat zij niet

in deze nacht kwamen er veei gewonden bin‑

Wisten waar hun fam冊e heen was gegaan, De

nen, WaarVan een aanta=ichtgewonden opge‑

artsen zetten hun geneeskundige bemoeienis‑

nomen werd in het Licht Ziekenverb町

Sen ten behoeve van hun patienten in

Oudewater voort,
13 mei 1940

Om pIm, 13 uur kwam het bericht bimen, dat

誓款端

de HoofdverbandpIaats zou overgebracht wor‑

den naar Montfoort. De zieken en lichtgewon‑
den van het Licht Ziekenverbiijf zouden naar

Amsterdam worden gebracht. In 45 minuten
Waren Zij a=en geevacueerd, De gewonden ujt

De m)rgeOll〇〇〇ter ▼an Yeenendaal ▼erZO○○〔t a11e burger‑
11jke en

het Seminarie moesten ook worden doorge‑

凪ill七al富e∴auto富lteまくen

°n den chauffeu重▼軸

de包e

恥gen, ge種、皿e重d /夕/J d。。r七。。ht t。 ,。rl。。。櫨, 。血d。七
dezo w8geh door heロgevorderd 18

O血de bevo￨klng ▼an

VOerd, Waarbij de coiomeieden veei werk heb‑
ben verricht,

s Avonds om 21 uur waren aile

COIomeIeden en de artsen weer bijeen in

薄8七e富

Montfoort, Waar het personeei gelegerd werd in

D〇着

別けge血e18t8r ▼°n Veenend∞し

blttet alle clvlele

und田llしt岨富e ▲uto富lt種ten den冊agenでく小rer v〇〇 den Åuto,

een kerk en de artsen bij de andere officieren

gen関心e血∴ 〈 J/7J durch乙u l合9寄en,寄eil de血W8gen
▼°n重hn al具でge書o重‑de重t 18t fur加ではe)〔b重量ngung de貫8ev61ke‑

in de Tuchtschooi voor meisjes.

章ung ▼On Vee血endaal.

14 mei 1940

㊨

Op een conferentie met Majoor Weis ‑ in over‑

D瀞

Ieg met Majoor Bappard ‑ Werd besioten, ten‑
einde moe冊jkheden inzake iegitimatie te voor‑

komen, Om de niet‑geuniformeerde artsen en

Machtiging voor het verienen van doortocht 4/an Hoedeman,

COIonneieden te laten gaan. Dit had piaats om

Veenendea/ /n de Tweede Mere/doo〃og, 1985.)

Plm, 11 uur, Even later kwam het bericht bin‑

nen, dat de Hoofdverbandpiaats verplaatst

16 mei 1940

Werd naar Oudewater. ln de ioop van de mid‑

Inderdaad werden inlichtingen verkregen, dat

dag hebben wij (Vergouwen en Kets) ons met

een deei der Veenendaalsche bevolkjng weer

de coIonneieden begeven naar de nieuwe

terug was gekomen, Bovendien werd in

Standpiaats waar wij vele inwoners van

Oudewater omgeroepen, dat bakkers en sIa‑

VeenendaaI aantroffen, VOOr de 2e maal gee‑

gers etc"

naar Veenendaa=erug moesten

VaCueerd van Juthphaas uit, Waaruit zij aan‑

komen in verband met de levensmiddeienvoor‑

VankeIjjk waren gebracht, Door de zorgen van

Ziening・ Na overIeg met Majoor Weis werd

Majoor Weis kreeg de co10me een Zeer gOed

besioten arts Kets met enkele coionneieden

Onderdak in het St. Antonius Patronaats‑

naar Veenendaa=e zenden om de zjeken te

Eenige coIonneieden konden nog

gaan verzorgen, die a=eruggekeerd zouden

huip verIeenen bij het onderbrengen van gee‑

Zijn" in den middag werd van arts Kets namens

VaCueerden bij de ingezetenen van Oudewater,

den Burgemeester bericht ontvangen, dat de

De beide artsen werden eenige maIen ontbo‑

gehele bevoiking van Veenendaa=erug kon

gebouw"

den ter geneeskundige behandeIjng van

komen, mits voorzien van mondvoorraad voor

Veenendalers,

een dag" Met medewerking van den gemeente‑

SeCretaris van Oudewater werd dit bericht nog
15 mei 1940

denzeifden avond per omroeper ter kennis van

ln afwachting van de bevestiging der geruch‑

de geevacueerden gebracht, De uittocht zou

ten, dat Veenendaa看weer bewoonbaar was,

dan de voigende morgen piaats hebben,

6

Majoor Rappard steide, met gOedvinden van

N,B,

de Duitsche piaatseiijke autoriteit, 5

Inzake de heipsters nog het volgende. Toen op

autobussen en 1 5 vrachtauto

groote

s ter beschikking,

Het teruggekeerde gedeeite der coiome heeft

「O Mei om 9 uur het telegram kwam om de
̀

Helpsters ambuiancetreinen terstond naar

Zich in Veenendaai beiast met de inrichting van

Hoofdbureau Den Haag (te) zenden

een gebouw (de TeekenschooI) voor die dak‑

geen treinverbindjng meer mogeIijk, terWiji de

was er

ioozen, die bij hun famiiie geen onderdak kon‑

autobussen ingeschakeid dienden te worden

den vinden, Het door de soidaten in der haast

VOOr de evacuatie, Na overieg met den

Ontruimde gebouw werd in dusdanigen staat

Voorzitter der Afd, Veenendaai werd toen

gebracht, dat deze menschen ontvangen kon‑

besioten om de dames ove「 de evacuatiesche‑

den worden. Door de coionneieden werd toe‑

Pen te Verdeeien ten behoeve van de bevoi‑

Zicht gehouden en huIp verieend, terWiji een

king" Daar hebben zij aiien buitengewoon veeI

der leden, Zeif dak10OS, er een Onderdak vond

en mooi werk gedaan, Ook de twee wijkzusters

en

s nachts voor toezicht zorgde, Zooveei

Van het Groene Kruis, beiden instructrice voor

mogelijk werd tevens huIp verieend bij terug‑

de Afd・ VerpIeging van de heIpsters, hebben

kee「, VOOrai van die bevoIkingsgroepen, die

uitgebionken. Zuster Van Leeuwen temidden

Weer Per boot in Eist aankwamen, terWiji onder

Van de geevacueerde bevoIking, ZuSter De

geieide der coiomeieden retourtransporten

KIoet eerst als assistente van arts Remme bij

Van Zieken werden georganjseerd∴s Avonds

de zware veriossing te EIst, daama ais ver‑

hebben wij afscheid genomen van Majoor

Pieegster in het Licht Ziekenverbiijf te Rijsen‑

Weis, Majoor Rappard en de ove「ige officieren

burg en iater te Amsterdam,

Van geZOndheid,

17 mei 1940

̀s Morgens om 8 uurstond een coionnevan 20
VOertuigen kiaar en met deze coIome hebben
Wij de Veenendaiers uit Oudewater, Hoens‑
koop, Benschop en iJsseIstein weer naar huis

Noten
工

Deze foto staat ook in Oud VeenendeaI apr= 2005, Pagl‑

na 42. Het bijsch皿daar lS nlet COrreCt.

2・ De redactie is onbekend met de door dokter Vergouwen
genoemde afkortlng N.Kr. We zi」n erg benieuwd of een

lezer(es) de betekenis van de afkorting wei kent. Uw reac‑
tie graag aan een van de redactieieden of per e‑mail aan

gebracht. Zelf heb ik deze voertuigen nog in

redactie @ oudveenendaaI.ni.

Oudewate「 afgeieverd, Waama nOg met een

autobus een zeventai Veenendaiers en een
achtergebieven pioeg coionneieden van

Oudewater naar Veenendaai terugkeerden, De
「「 coionneieden uit Rhenen konden niet naar

hun woonpiaats gaan. Aan deze werd, na OVer‑

leg met Majoor Weis, Veriof gegeven de
Rhenensche geevacueerde bevoIking, Weike in
hoofdzaak in Krjmpen a/d Lek ondergebracht
WaS, te gaan OPZOeken. ln acht dagen was het

Werk der transportcoiomeieden afgeIoopen,
Het waren dagen van spaming en dagen van
SOmS VeeI werk en ontbering, Nochtans heb‑
ben aiien hun piicht gedaan en veei geIeerd.

VERGOUWEN
Cdt der TransportcoIome VeenendaaI
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De sleepbootkapitein en de evacuatie
A応jonge sleepboo軟apife加maakfe He仰an van Ge/deren血mei J940 de

evacua細van de mwoners van VさenenくねaI mee.脆伯nねfer ‑ h

i is

mmiddets zesenねch均一均は坤ferug ap伽e roer臼e per;ode. Een verL
Sfag van een ooggetuige van de Vねrfuigendfensf.

DOOR HERMAN VAN GELDEREN

ln augustus 1939 kwam de mobiiisatie, ik was

Vaartuigendienst had tien sieepboten nodig

Van de lichting i39 en werd bij het paardenvoik

VOOrWerk in de buurtvan Veenendaai en iegde

ingedeeId" Omdat ik kostwimer was kreeg ik

OOk besiag op de Egbe巾ha. Tegeiijk kreeg ik

uitsteI van dienst en werd ik buitengewoon

een oproep voor de m冊aire dienst, De adju‑

dienstpiichtig.

dant wjst het zo te regeien dat ik schipper werd

VOOr de Vaartuigendjenst op mijn eigen sieep‑
Vaa巾uigendienst

boot" ikwerd niet bezoidigd, maar de boot werd

Met onze sleepboot Egbertha lagen mijn broer

gehuurd voor J 2,‑ Per dag, Wij waren dus

Goos en ik in maart 1940 in Rotterdam.
Vanwege de ooriogsdreiging werden er steeds

gewoon in m掴taire dienst" ik was eenentwintig

jaar,

meer voorzorgsmaatregeien genomen, Zo
kreeg ik bericht dat de sieepboten in de omge‑

Naar VeenendaaI

Ving van Rotterdam zich moeten meiden bij

Het was nog maart toen we opdracht kregen

adjudant Koom van de Vaartuigendienst. De

naar de Grebbelinie te varen. Daar moesten
We blijven iiggen met
het oog op een even‑
tueie evacuatie van

mensen uit dit gebied

naar het Westen,
Miiitairen zag je niet,
Er was een sergeant
die het aiiemaai kwam

regelen, iiDan moeten
juiIie kiaar =ggen om
de mensen aan boord

te nemenIi, Zei hij,
Inmiddels iagen er
ZOin veertig schepen
en tien sleepboten bij

het Ingense Veer in de
Rijn" Het waren sieep‑
SChepen, VOOmamelijk
kempenaars en spiト
Proefvaart van de Egbertha, 193十(Co/Iectie Jan Wsser.)
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Sen Van Vier‑ en Vijf‑

Herman van Geideren, On

honderd ton. Niet aiieen Veenendaal moest

ト

Streeks 1 938. (Co〃ectie Jan

囲sser.)

geevacueerd worden, maar OOk Ede,

Wageningen en ai die plaatsen uit de omtrek.
Wij moesten met de VeenendaIers naar

hoofd van de sieepaf‑

ZeeIand en dan zouden ze over die provincie

de=ng geworden in

VerSPreid worden. Contact met omwonenden

Rotterdam. Door de
Noord en de K= zou‑

hadden we niet・ Wel zeiden wij tegen eIkaar:
iiAIs er vier‑ Of vijfhonderd mensen op zo

n

den we naar Zeeiand

Varen, Maar wij zijn er

SChip moeten, dan wordt het een grote roト

ZOOi"ii Voigens ons waren de voorzieningen

nooit aangekomen!

OnVOidoende en was er weinig co6rdinatie, De

丁erwiji we binnen vie‑

Sergeant die bij ons was, WaS geen ieider en

rentwintig uur op de

beslist ook geen varensman, Het was een

Plaats van bestem‑

beroepsmiiitair.

ming hadden moeten
Zijn, En dat had ook

Oorlog
Op IO mei 1940 kwamen er ineens vIiegtuigen

gekund. De mensen
hadden maar voor

OVer, We hoorden mitraiiIeurs rateIen, maar

66n dag proviand

Omdat we geen wapens hadden konden we

meegenomen. Som‑

niets doen. Aiieen de sergeant had een

migen hadden mis‑

geweer, Het was natuurlijk onzin om met een

SChien een paar bo‑

geweer op een viiegtuig te schieten, Toch had‑
den we die krengen best wiilen raken. Achteraf

Zich en een kruikdrinken ‑en dan komje een

is het misschien wei goed geweest dat we

dag wel door, Maa「 het iiep anders, Onder nor‑

geen geweren hadden.

maIe omstandigheden hadden we die nacht

terhammen extra bij

gewoon door kumen varen. Maar het was oor‑
Evacuatie

iog en dus brandden er nergens iichten meer.

Wij iagen er klaar voor, De tiende mei begon

Zeker in Zeeiand kon je niet zonder kaart, gaS‑

Om tien uur

boeien en iichten aan de wal, Noodgedwongen

s mo「gens de evacuatie van

VeenendaaL Kieine kinderen, Oude mensen,

gingen we daarom in de buurt van CuIemborg

ZWangere VrOuWen, Zieken en stervenden: Ze

met zin aIien ten anker. Wij lagen verspreid

gingen a=emaai het ruim in en zitten konden ze

OVer de heie rivier vanaf Cuiemborg tot bene‑

a=een op de bujkdenning, Dus moesten veeI

den Vreeswijk, Dat werd ovemachten in het

mensen staan, Omdat de sieepboot opzij van

donker.

het schip iag, hebben we zelf ook wei mensen
aan boord gehoipen, Eik schip nam gemiddeId
Vijfhonderd man mee. Je had vier schepen en

Niet verder

is Morgens gingen we verder, niet wetende dat

daar zaten dan ongeveer tweeduizend mensen

Vijfentwintig kilometer verderop, bij Grooト

OP" Er was geen sprake van paniek, hoewei

Ammers en Streefkerk, de Duitsers zaten, Die

SOmmige mensen misschien nog nooit een

Waren niet de Grebbeiinie a1 0Ver, maar ais

SChjp gezien hadden, Zo tegen een uurof vier,

Pa「aChutisten uit de iucht komen va=en. Bij

Vijf was iedereen aan boord. Eigeniijk ging het

Kinderdijk namen ze ons met mitrai=eurs onder

nog wel vrij snei,

Vuur, Waarschijnlijk dachten ze dat we een
miiitair transport waren. Wonder boven wonder

Ve巾rek

bieven ongeiukken uit, Door de radio hoorden

Het konvooi vertrok omstreeks vijf uur, Lambert

We dat de Duitsers ook ai doorgedrongen

Zurink, een Van de kapiteins, nam de leiding op

Waren tOt de Dordtse Kii. Rotterdam, de

Zich" Hjj was wat meer geietterd en is later

Maasb「ug: OVeral zaten ze, Met waterviiegtui‑
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gen waren ze daar geland. Daar kon je nooit
meer door. Het was veel te gevaarlijk om door
te varen en dus gingen de schepen ten anker
bij Lekkerkerk.
Eten en drinken
Met twintigduizend mensen en zonder eten,
drinken en medische voorzieningen lagen we
ineens
verspreid
over
Groot-Ammers,
Bergambacht, Streefkerk, Kinderdijk en al die
andere plaatsen. Er gingen mensen dood en er
werden baby's geboren. Het was een vreselijke
toestand en er dreigde muiterij. Sommige men
sen waren zo bang dat ze met de sleepboot
terug wilden. We zijn toen met de schepen
weggegaan en ergens aan de kant gaan lig
gen. Door toedoen van een burgemeester aan
de wal kwamen in al die dorpen langs de rivier
de bakkers in het geweer. Ze bakten de hele
nacht en zelf verdeelden wij het brood over de
schepen. We regelden nog meer, want aan de
overheid en de militairen had je weinig. Wie
had er nu ook op zo'n oorlog gerekend? Dat
parachutisten achter de linies zouden landen?
Rotterdam
Toen, op 14 mei, begon het bombardement op
Rotterdam. We zagen het gebeuren. De vlieg
tuigen kwamen over en Rotterdam brandde.
De hele binnenstad stond in brand.
Naar huis
Na de capitulatie waren we blij dat het afgelo
pen was. Met de bezetting hadden we weinig
op, maar gelukkig konden de Veenendalers
weer naar huis. Op bevel van onze comman
dant, die krijgsgevangen was maar nog wel de
leiding had, keerden we nog dezelfde dag
terug naar het lngense Veer. De stemming aan
boord was nu heel anders natuurlijk. De terug
reis duurde een uur of negen. Op donderdag
16 mei kwamen we met de lege schepen terug
in Rotterdam en meldden we ons weer bij de
commandant van de Vaartuigendienst.
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Herman van Gelderen, 2001. (Collectie Jan Visser.)

De auteur goochelt wat met het aantal inwoners van Veenen
daal en het aantal evacués. Feit is dat Stichts Veenendaal in
1940 ruim twaalfduizend inwoners had. Met dank aan Wim
Dijkstra te Veenendaal en Jan Visser te Stavoren. Laatst
genoemde interviewde Herman van Gelderen op 26 april 1999.
De oud-sleepbootkapitein is geboren op 14 april 1919 en
woont in Gorkum (redactie).

De eerste oo血ogsdagen
伽het apri/nummer van voIfg句ar pub〃ceerden we de bIfeven伽e.fan

Kets aan he書eind昭n de oo〃og aan z的)ねm仰e schree鼻M鼻ar ook zg〃l
blOer Gee巧ねndarts van beroepタhee請z細h "ie重onbetuigd geねfen. H〃
hieId een dagboek b〃 van z卵belevenissen m de eersfe week van de

Tweede Were/doo〃og・ 2均n doch重ers hebben deze aan書ekeningen
bewaard en gaven O〃d VeenendaaI foestemm血g voor pub〃ca書fe.

DOOR ELS VAN BAREN‑KETS

Tussen oude papieren en foto

s van mijn

gewend, Wel waren de ve「Ioven ditmaai siechts

Ouders vonden we destijds vier blocnoteve=e‑

kort weer uitgereikt en kwam het ditmaal die

tjes waarop mijn vader, Geert Kets (tandarts in

Dinsdag in Scherpenzeei zeer onverwacht.

Veenendaai), Zijn beIevenissen van 7 tot en

Zoo goed aIs a=e verloven ingetrokken, Jamy

met 14 mei 1940 geschreven had. Opa en oma

hoorde het op haar bezoek in Nijmegen. Toch

Kets hadden een huis in Noordwijk en mijn

ieefden we nog zoo rustig ais wat.

Vader probeerde daar samen met zijn vrouw

Jamy en haar ouders heen te gaan. Ze kwa‑
men in Noordwijkerhout terecht, Daar schreef
mijn vader:

Noordwijkerhout,

Dinsdag 7 mei
De verIoven waren aiweer eenige dagen inge‑
trokken, maar daar waren we ai wei aan

Oma en opa Kets in Noo「dwijk. (Co〃ectle E/s van Ba伯n‑Kets )

Woensdag 8 mei
Moeder「 vertrok woensdag met Mies2 en de

kleinen naar Noordwijk, maar dien middag gin‑
gen we nog eens naar het nieuwe tentje op de
temisbaan kijken en

s avonds speeIde ik nog

een partij met Ad3. Hoony (?) behandeide me

s

avonds af" Met Pa4 en Henriet5 dronken we nog
een giaasje van die goeie roode wijn van

t eer‑

Ste en laatste dineetje in ons huis,

Donderdag 9 mei
Donderdag was een rustige dag,

s Avonds

Geert Kets ais JOngeman. De foto iS OmStreeks 1 925 genomen・

ging het uitgesteide Ruiterfeest in NoI in

t

(Co//ecrfe E/s van Ba伯n‑Kets.)

i寡

Zien we. Ad, Frans en Let9 loopen op straat,

We zijn in ooriog, is mijn concIusie, en tOCh wil
ik er nog niet

aan

" We zien de iuchtdoelkogeIs

Onhoog zweven en ontpIoffen, We kIeedden
OnS, rOePen Amie (?〉, ik ioop naar buiten, net
achter

t huis komen drie groote vIiegtuigen

rake=ngs over de beukeheg. Janny pakt aiies
bij eikaar, WOilen goed, lk doe niets, aiieen een

bus benzine in de D.K,W,, en StOP de koffers in
de auto. Een kwa面er iater rijden we weg, rOe‑

Pen nOg tegen de jongens dat we de ouderen

gaan haIen, We hebben nog het plan terug te
Gee巾

Kets met her‑

keeren,

dershond. (CoIIectie
Ets van Ba伯n‑Ke艦L)

Bosch door. De avond was heei aardig en juist

∴∴ 丁子∴

.

∴

ZOuden Jamy en ik een dansje wagen toen het
SenSationeeie bericht bekend werd dat de 3e
Phase ingegaan was.

Vrijdag lO mei
t Was ongeveer een uur. De Veenschen besIo‑

ten vrijwei direct naar huis te gaan, We wekten
Jan en Time6 ongeveer haIf twee, Ze hadden
het bericht om 12 uur gehoord, maar na OVer一

ieg met Joop vd Bosch besioten af te wachten.

De troepen moesten zich gereedmaken en om

Kerkewijk 34 v66r de verwoestende brand, De foto iS V66r
1 940 genomen (Co施C

e E/S Van BaIen‑Kets.)

5 uur in de ste冊ngen zijn, De radioiuchtwacht

WaS Donderdags juist weer ingesteid" ik meen

V音iegtuigen

t gemeentehuis

Het aantai vIiegtuigen is ta=oos, ln EIst gaan

geweest was, Zeide dat veie viiegtuigen van

We OVer. Tante Bas en oom Hein「O staan aan

Oost naar West viogen,

de weg" Amie zetten we af in Kesteren" in

dat Daan Biankespoor, die op

t Drong echter niet tot

me door dat die voor Hoiiand bedoeid waren,

Ochten zijn vader en moeder klaar, Net terwiji

k Raadde Time aan te gaan, maar nOemde de

ik even bimen ben verteit Dirk dat er een viieg‑

kans op oorIog toch nog l op 100, Na lang wik‑

tuig brandend is neergestort, De piioot was er

ken en wegen beIden we Linquenda7

op,

nog uitgesprongen met parachute, Dan ver‑

Henriet zowei ais pa waren er direct voor te

trekken we en besiuiten niet naar

Vertrekken en zoo werd besIoten, We namen

te keeren, maar OP Utrecht aan te rijden, ln de

afscheid en gingen naar huis,

t Veen te「ug

t zaI wei bij

Betuwe vIiegen nog enkeie Duitsche viiegtui‑

drieen geweest zijn, We pakten a=es zoveeI
mogeiijk in" Haifvier lagen we op bed. We sIie‑

gen zeer laag voorbij, We denken soms dat ze
Zu=en dalen. ln Wijk bij Duurstede varen we

Pen njet gauw en waren nog zoowat wakker

OVer. Nog vragen we of het nu werkeiijk oorIog

toen de teiephoon ging, Moeder8 aan de telep‑

is en met wie, Definitieve berichten hooren we

hoon. Wat doen ju冊e? Ze hebben hier a獲op

niet, maar tOCh wordt het steeds zekerder. Op

een viiegtuig geschoten, Nog dacht ik: Ze v=e‑

Weg naar Utrecht via Houten worden we onder‑

gen aiieen over ons iand. ik be看oofde moeder

Weg Wei eenmaai aangehouden, Om haif acht

Ze direct te komen haien, We kijken vanuit de

Waren We ZOO OngeVeer in Utrecht, Het groote

Siaapkamer naar buiten, taIrijke viiegtuigen

aantai viiegtuigen werd toen aI zoo langzamer‑
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hand minder, Na een kopje koffie met een

haagiijk is. Ook het gevoel dat ik was wegge‑

broodje

gaan en zieken en minder goed gesitueerden

op

t

Vreeburg

was

de

vraag:

Waarheen nu? VoIgens de berichten waren de

achter te iaten knaagde toch aan mijn geweten,

Vliegaanva=en erg op de kustpiaatsen gericht,

Toch was het een g「oot geiuk met z

Ondertusschen passeerde Henriet op

Samen te Zijn" Diep medeijjden hadden we met

t Vree‑

n vieren

burg in de richting VeenendaaI, maar We kon‑

OnZe dappere soIdaten, Degenen die je sprak

den haar niet te pakken krijgen. We besIoten

Waren VOI bittere haat tegen de laffe aanvaiIen,

toen maar om even naar ,………‥ Van Schoon‑

We hoorden nog dat Mej. Wa「merdam in pen‑

hoven te gaan, Op weg hiemaa巾Oe kwamen

Sion VerIoop in Noordwijk werkzaam was,

We iangs oom Kees「「, Waar ik even aanging.

ZOOdat die een briefje naar Noordwijk kon

丁ante Bets was naar omstandigheden vrij

meedenemen.

goed" Ze nodigden ons uit daar te komen, Wat

We na aarZeiing aannamen. We wandeiden wat
door Utrecht, Waar men heeI rustig naar het
SChieten van het afweergeschut op de bom‑

menwerpers keek, We iazen de eerste couran‑
ten en hoorden door de radio de prociamatie

der koningin,

Naar Noordwijk
丁och voeIden we ons nog niet erg ve掴g en

besioten toch nog maar een poging te doen
naar Noordwijk te komen, Bij den H…,…. reed

Jan Mate achterop een vrachtauto ons voorbij,

De weg naar Leiden was vrij rustig. We namen
expres de oude weg, Daar we gehoord hadden
dat de nieuwe weg aI gebombardeerd was. in
Aiphen zagen we J・ die er op wacht stond. Hij
WaS erg ruStig. Onde巾usschen reden Cor en

Wout van Sch. ons voorbij. Na Leiden werd de
reis lastiger. Rechtstreeks werden we tegenge‑
houden"

We

namen

toen

de

weg

Kerkewりk 34 zoais dat na de ooriog is herbouwd. (CoI/ecte Ets

Van Ba伯n‑Ke息)

naar

Sassenheim. We zagen een bus met soIdaten

Zaterdag = mei

die een vo看treffer had gehad, een VerSChrikke‑

De voigende dag was het gelukkig heel wat

iijk gezicht" Met angst en beven reden we viug

rustiger・ We hoorden dat de weg naar

het stukje grote weg en van hier naar

Noordwijk weer vrij was, ZOOdat ik met Jamy

Noordwijk, Heiaas mochten we de plaats niet

s morgens naar Noordwijk wandelde, We troト

bimen, ZOOdat we terugkeerden naar

fen daar talrijke Veenendaaiers aan, En con‑

Noordwijkerhout, Hier mochten we ook niet bin‑

Stateerden dat de fam掴e in goeden weistand

nen. Na in cafe

………,., een kopje thee

WaS. Ook Joop en Henriet waren er aangeko‑

gedronken te hebben kwamen we bij de famiIie

men. 1k voeIde me danig opgelucht dat ook de

Warmerdam aan, die ons zo buitengewoon

anderen toch geen huip meer hadden kunnen

gastvrij ontvingen dat we het niet beter hadden

bieden, ZOOdat ik ook niets had kunnen doen ai

kumen treffen" De avond werd iets rustiger,

WaS ik terug gegaan. We hoorden dat

maar de angstige spanning wiIde ons niet ver‑

dags de evacuatie a=n vo=en gang was

iaten" Het niets weten van eenig bericht der

geweest in VeenendaaI en dat men aanstaiten
begon te maken om de sigarenfabriek in brand

andere famiIie en vrjenden geeft voorai in
t begin een gemoedstoestand die zeer onbe‑

s mid‑

te steken" We wandelden maar weer terug naar
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huis, daar we er toch niet geheel gerust op

∴

Waren, De verhaien die de ronde deden over

ParaChutisten begomen toe te nemen.
s Middags en

/弼酪 酸澱

∴∴

言

上

s avonds zagen we in de verte

een groote brand, VermOedelijk de WaaIhaven
die door de Engeischen gebombardeerd was,

∴;

∴∴∴∴∵∴∴∴∴∵

)//

De vliegtuigen waren overdag geiukkjg veeI
minde「 dan de eerste dag.

Zondag 12 mei
」e Pinksterdag was een erg kaime dag voor

OnS・ Een vrachtauto met NSB

ers passeerde

Kerkew時34 na de verwoestende brand, mei. 1 940. (Co//ec施

Ets van BaIen‑Kets )

OnVerWaCht de wacht en werd achtema geze‑
ten tot Noordwijk, Waar hij werd overmand.
s Middags waren we van plan de fam, V.d.

hoorden dat hun huis aan de Kerkewijk door de
Nederiandse soIdaten in brand gestoken was

Bovenkamp te bezoeken" Het was echter nogai

Om Vanuit de Teekenschooi schootsveId rich‑

Ver. Toen we er bijna waren, Werden we aan‑

ting Amersfoor=e krijgen.

gehouden en moest ik met de handen op de
rug voor hen uit Ioopen, Bij de wacht werden
We Vriende=jk ontvangen en spoedig weer op

Vrije voeten gesteid. De korporaal die me

Noten
「. Kets

2

Zusvan mi」n Vader

getrOuWd metJoopvan Schuppen

3. VanSchuppen.

OPbracht, PreSenteerde me zeifs een sigaret,

4

Het was een erg koude Pinksterdag"

5. Zus van mijn vader, die toen nog b" haar ouders woonde.

De

DeoudedokterKets.

6. Jan Kets

geruchten over parachutisten jn de omtrek
namen erg toe en het was niet geraden om ver
Van huis te gaan, De vliegmachines wa「en

OVerdag weinig tairijk,

artS, broer van mi」n Vader en zi」n VrOuW Time.

7. Het huis aan de Ke「kewijk waar m申grootouders woon‑

den.
8. Van Klinkenberg, mOede「 van mijn moeder, WOOnde met

haar man ln Ochten.
9. VanSchuppen.
10. Broer en schoonzus van oma Van Klinkenberg・

11. Van Essen, broervan oma Kets.

Maandag 13 mei
Het was een koude dag maar haast rustiger ais
de vorige dag, misschien wei het meest door‑
dat de radio stuk was en we geen berichten

konden opvangen. We gingen maar weinig de
deur ujt, daar het gevaariijk en angstig was.

Dinsdag 14 mei
Een rustige dag gehad vandaag, Vanmiddag

PaSSeerden drie Duitsche vIiegtuigen. De
mitra川eurpost op

t kruispunt schoot erop, De

V=egmachines schoten terug" De kogeis viogen
tegen de muren en daken" De sergeant kreeg
er een op zijn heim maar bleef ongedeerd.

Onze radio is nog stuk, ZOOdat we weinig
berichten hooren.

Hjer houdt het verhaai op・ Jammer genoeg

heeft hij niets opgeschreven over de terug‑

komst in Veenendaal en hoe en wameer ze
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De VAartbrug
Op 6 mei 1945 om 78.30 uur wordt de Vaarめrug door de Hol/andse SS
apgebl乞zen. De heer S書u〃venbeIg, fechnisch hoo胸ambfenaar van
bu鳩au gemeenfewe而enタhee# van een aanねl van zuh Werken dagboek‑
aantekeningen b的ehouden, ZO OOk van het hersfeI van de胞arめrug. AI
Op 7 mei woI伽de bouw van een noodbr岬opgedragen aan de #仰a
Zanen en VeIStoep, die door he書gemeentepeISOnee/ b的esねan za/ wor
den・ Op g mei word書begomen me書het /eggen van de brug. De ff仰a van
Z尋nen en VGrsめep maa伸een pomp in orde en S midくねgs worden zeven

pa/en gespofen. Aan de zuidZpe wo′d書pum gerujmd

DOOR iNEKE VAN SCHUPPEN
Op IO mei, de offici引e bevrijdingsdag van

Veenendaai, WOrdt niet aan de brug gewerkt,
maar des te vroeger wordt er de volgende dag

begomen: Om 5"00 uur. Om =,00 uurdie dag
is het spuiten van de paIen al kIaar en zijn ze
gedeeIteIijk op hoogte gezaagd,

De opgebIazen Vaartbrug ln mei 1940. Rechts opnieuw de vilia
Repos Ailieurs. (Co〃ectie Historisch Museum Het K/eine

VeenIoo.)

uitgevoerd, maar OP 16 mei gaat er klaarbiijke‑

iijk wat mis: de werkiieden van Zanen en

Verstoep vertrekken om 10,00 uur omdat ze

geen brood krijgen. AIieen uitvoerder De

Waard blijft. Desondanks gaat het werk aan de
De opgebiazen Vaartbrug ln mei 1940. Rechts de vilia Bepos

A=ieurs (CoIIecife Histor/sch Museum Het KIeine Veen/oo.)

brug gestaag door, Want OP 18
〇十30

mei om

uur wordt de brug voor aile verkeer

OPengeSteld"

De brug is nog niet afdoende

beveiiigd, Want eerSt OP 13 juni is men kIaar

Bovenkamp en Schreuder zijn begonnen met

met het aanbrengen van de beide brugleunin‑

het in orde maken van de noordeIijke toerit, Dat

gen, die op 14 juni in de carboiineum worden

Werk hebben ze aangenomen voor J 15O,‑. Op

12 mei wordt ook om 5,00 uur begomen en

gezet. Rijkswaterstaat deeIt op 7 november
1945 aan de burgemeester mee dat de kosten

niet zonder resuitaat: Om ll,00 uur is de nood‑

Van de noodbrug, die niet tegen moIest is ver‑

brug kIaar om voetgangers te iaten passeren,

Zekerd, ten laste van de wederopbouw zuiien

De heer Van Stuijvenberg houdt nauwkeurig bij

WOrden gebracht, Pas in 1947 nemen de pian‑

WeIke werkzaamheden op weike dag worden

nen voor een definitieve brug vaste vorm aan,
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nen van de Nederiandse Spoorwegen om ter
Piaatse de spoor=jn UtrechトVeenendaal‑
Amhem te p「ojecteren, De spooriijn wordt ech‑
ter enige honderden meters meer naa「 het zu主

den verlegd, ZOdat de bouw van de brug, die
intussen zeer urgent is geworden言n werking

kan worden gezet, De kadastraie ieggers
geven het provinciaai bestuur van Utrecht ais
eigenaar van het kanaaI en de brug aan, ZOdat

bij de ingenieur van de ProvinciaIe Waterstaat
Winter Van 1 947/48. De houten noodbrug over het Omleidings・

WOrdt ge†nformeerd naar de eisen betreffende

kanaal begint door te zakken, maar de nieuwe brug komt er

de waterafvoer die deze dienst stelt" Op grond

aan. Links de vi=a Bepos Ai=eurs en rechts het pakhuis van
Epskamp. (7七us van Beek, W

groeiden ap h Veenendea4

Van deze eisen wordt een brug ontworpen en

aanbesteed met 66n overspaming en een dag‑

2003,)

Wijdte van zeven meter. Nadat deze overkiu主

Aanbesteding

Zing is aanbesteed, biijkt dat het kanaai eigen‑

Op 28 apriI 1947 wordt om 14.00 uur in het

dom is van Defensie, Hierdoor is het noodza‑

gemeentehuis een onderhandse aanbesteding

keiijk het pIan nogmaais te iaten beoordeien,

gehouden. in het bestek wordt erop gewezen

maar nu door Defensie, Omdat het Omiei‑

dat de aanbesteder (de gemeente Veenen‑

dingskanaai nog steeds van groot beiang wordt

daai)

niet aan de iaagste inschrijve「 te gumen of in

geacht voor de inundatie van de GeIderse
Va=ei steIt de verantwoorde=jke ingenieur,

het geheei niet te gumen, ZOnder dat zij ver‑

A,M,S, Perquin, de eis dat in piaats van 66n

zich het recht voorbehoudt het werk ai of

Plicht zijn zich omtrent hun beslissing nader te

OVe「SPaming van zeven meter twee doorvaar‑

Ve「kiaren

ten van elk vijf meter moeten worden gemaakt,

, De hoogste inschrijver is de heer

A, Oddens uit Ede, die een bedrag van

De directeur gemeentewerken, de heer Tj,

f 66,345,‑ nOdig denk=e hebben, De firma

Jarings, is uit architectonisch oogpunt van

C.G, de Kroon uit Rhenen sleept het contract in

mening dat het mooier is om drie overspamin‑

de wacht, Deze firma schrijft in voor een

gen van 3,50 meter te maken en daar gaat de

bed「ag van / 44,500,○○

ingenieur mee akkoord.

Geschiedenis
:∴∴∴

言

Aivorens zijn toestemming te geven, ZOekt

、く)/文

ingenieur Perquin eerst de geschiedenis van

講闇醗撥讃醗饗鑑澱

∴∴

∴,;:∴∴

de brug uit, Dan biijkt dat het Omieidingskanaai
in 1866 is gegraven door het ministerie van

Ooriog en daarom eigendom was van de Staat
der Nederianden, ln 1922 is het onderhoud van

de brug overgegaan naar het toenmaIige

departement van Waterstaat, maar de grond
bieef eigendom van het ministerie van Ooriog,
Er biijkt een ingewikkeIde toestand te bestaan"
Een fietSer PaSSeert de noodbrug. Op de achtergrond de vilia
Linquenda. (7七uS Van Beek, ny gmeiden op h VeenendaaI

2003.)

Volgens een akte van 3 augustus 1943 zijn
door de staat aiie rechten die de staat zou kun‑

nen doen geIden op het Omieidingskanaal, in
eigendom overgedragen aan de provincie

Hoewei de basisplamen ai iang kiaar liggen,

Utrecht" Deze overdracht geschiedde door het

OntStaat er Vert「aging in verband met de pian‑

departement van Financ胎n na overieg met de
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COmmissaris voor de belangen van de voorma‑

mee" Daamaast w= men op de leuningen een

Iige NederIandse weermacht. Omdat nader‑

Paar reiiefversieringen in natuursteen aanbren‑

hand bleek dat het nog niet in de bedoeiing van

gen, ZOals op de ene leuning het gemeentewa‑

de Duitse m冊aire autoriteiten iag om de tot de

Pen en OP de andere leuning het embIeem van

Grebbeijnie behorende gronden en wateren

de winkeiiersvereniging Handei en Nijverheid,

Wee「 ter Vrjje beschikking van de NederIandse

eventueei met de jaa巾a=en van verwoesting en

Staat te Ste=en, kon voomoemde commissaris

Wederopbouw" Maar nog is het coIiege niet

de akte niet tekenen, Daar de inspecteur der

tevreden: de wens bestaat een oorkonde in de

Domeinen te Utrecht in de mening verkeerde

brug in te metseIen en de bouwlieden bij het

dat de ondertekening zeker plaats zou vinden,

gereedkomen van de brug een traktatie aan te

iiet hij de akte op voorhand insch「ijven in het

bieden" Voor dit a=es wordt op 14 me=947

kadaster. Hoewei stappen werden ondemo‑

aan de gemeenteraad een krediet van

men om deze niet‑geidige overeenkoms=e

f 5O"000,‑ geVraagd,

Ontbinden, blijft het bij pogingen zodat de

Na aile verwarring wordt opnieuw onderhan‑

inschrijving van kracht bleef.

deid met de aamemers aangaande het gewij‑

Het co=ege vindt het door gemeentewerken uit‑

Zigde pian en op 29 mei wordt begomen met

gewerkte pian te zakeiijk van opzet en wil aan

het sioopwerk van de oude brug. Het aanvuI‑

de retourmuren, die aan beide zijden zichtbaar

Iende krediet van J IO.OOO,‑ WOrdt op 14 juni

Zjjn, een bemetseling aanbrengen, Dit brengt

aan de gemeenteraad gevraagd en gekregen.

een extra kostenpost van / 1.700,‑ met Zich
StroomvIoer

Maar zoals bij eike bouw doen zich ook hier
OnVerWaChts problemen voor, Tijdens de werk‑
Zaamheden biijkt dat onder de noorde=jke

doorlaat van de vernielde brug nog een
St「OOmVioer aanwezig is, die afkomstig is van

een oude damsIuis. Deze vIoer, die bestaat uit
een grote hoeveeiheid puin, blijkt een dikte te

hebben van l ‑ 1,30 meteren ligt op ongeveer

2,10 + N"A"P., Ofwei een halve meter dieper
dan de op dat moment gemaakte kanaalbo‑

dem" Het ministerie van Oorlog, nOg Steeds
eigenaa「 van de grond, WOrdt verzocht de heift

Van de verwijderingkosten, die circa J 15.OOO,‑
bedragen, VOOr Zijn rekening te nemen. Het
mjnisterie gaat akkoord, Hoewel de firma De
Kroon ervan overfuigd is dat dit bedrag aan de
Iage kant is gezien de grote risico

s die het

Werk met zjch meebrengt, is de directie zo

Vriendeiijk de kosten met J 750,‑ te VerIagen tot
f 14.250,〇・ Men schrijft

door deze verlaging

het onze te w掴en bijdragen in de thans ver

boven de begroting gestegen kosten van de
nieuwe Vaartbrug

" Begin maart 1948 gaan de

iaatste betomen heipaien de grond in, Nadat
Voordracht van burgemeester en wethouders voor de raads‑
Vergadering van 14

mei 1947. VArohieven gemeente

VeenendaaI 1942‑1990, VOOrIopIg /nVentar/snummer 973,

Gemeen teaIChief Veenendea/.)

de laatste paai op zijn pIaats is gezet, WOrdt de

Nederiandse driekieur gehesen, Burgemeester

Bakker en wethouder Ant. de Ruiter zijn bij dit
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heuge=jke feit aanwezig en de arbeiders die

tevens nog aan de korte kant was moest wor‑

aan de brug werken, krijgen

"

den gewerkt, Staien damwand was op dat

Voigens de heer Van Stuijvenberg zijn er een

moment nie=e krijgen. Een kieine stijging van

Paar grOte tegenVa=ers bij de bouw, ZOais het

het water was oorzaak dat de eerst gespoten

pannenbier

aantreffen van de ai eerdergenoemde stroom‑

damwanden moesten worden getrokken op iast

Vioer van puin. Hij spreekt in de Veenendaal‑

Van het poIderbestuur, een eisch weike zeer

SChe CouIantVan 5 maar= 948 het vermoeden

VOOrbarig was wegens de tijdeiijke regenvaI,

uit dat het puin omstreeks 1866 met hoogwa‑

terwiji het uitzagen van eenige dampianken

te申moet zijn aangesIibd en dat over een oude

een voidoende waterafvoer had kunnen waar‑

Vergane SteIIage in het verieden zomaar een

borgen, Het verkieinen van de bouwput door

nieuwe brug is gebouwd"

het verp看aatsen van de damwanden gaf de vol‑

gende moe叫kheden: 1e. De natte damwand

moest meteen weer worden gebruikt, 2e, Het

、

DE VLÅ技鵬TOP)

議讃態態
繚欝護鸞

Piaatsen gaf dusdanige moe岬kheden, dat het
maken van een sprong in de wand noodzake一

iijk was, De weerstand die werd ondervonden
Werd geweten aan de oude middenpe=er doch
bieek iater een oude stroomvioer te zjjn,
bestaande uit meer dan l m dikke puinstorting,

Aanvanke=jk diende te worden gewacht op het

StOrten Van de gewapend betomen damwan‑
den, het betonijzer werd vooreerst door de

aamemer voorgeschoten, terWiji iater lO ton

door Bureau Wederopbouw werd verstrekt"
丁oen met he=nspuiten van de pianken was

‡藍蒜嘉一需滋露盤w謹豊熟

begonnen, konden enkeie njet worden
gepiaatst wegens het in de weg staan van

Oude houten paIen, Deze iaatste bIeken ook
v合戸d賃r繭6嘆か繭o読聴V貸壷読轡綿頓e,醜誼針

niet te trekken te zijn, Stonden waarschij帥jk

met de punt in een oude boomeniaag. Hettus‑
SChenstorten van de open ruimten was daar‑
door noodzakeiijk,丁oen de kopdamwanden
Er werd geviagd. /Veenendaalsche Ooura旬5 maaIl 1948,
COI/ect/e Gemeen teal℃hief VeenendaaI.)

Waren OmgeZet ter Verkrijging van de N" bouw‑
Put en het wate「 gedeeiteiijk was afgepompt,

bieek bij peiiing dat een stroomvioer van een

Ook zijn op een diepte van vier meter zware

Oude damsluis aanwezig was, Waarvan de

Paien van acht a negen mete「 iengte ontdekt,

bovenkant op±2,10 + N,A.P. De planken kon‑

die verwijderd moesten worden, en VervOigens

den niet d66r deze vioer heen gespoten wor‑

Werd de bouw gestagneerd door het hoge

den.

water in de wintermaanden, Daardoor kon er

De afwijzing van bureau wederopbouw heeft

Van 3 tot 29 januari niet worden gewerkt" in een

tot gevoIg dat de oude damwand tot driemaal

door Van Stuijvenberg geschreven versiag

toe doorbreekt en de put teikens voiioopt,

Staat te lezen:
Aangevangen met Ql塵damwand・ Verzoek

Opening

Van aameme「S Om tOeWijzing voor hout voor

Ondanks aiie tegensiag komt de brug gereed

nieuwe damwand werd door Bureau Weder‑

en pIamen voor een feesteiijke opening wor‑

OPbouw afgewezen, ZOOdat met de reeds

den gemaakt, De gasten wordt verzocht op

meerdere malen gebruikte damwand die

Zaterdag 8 me=948 om 15.15 uur op het
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gemeentehuis aanwezig te zijn, Om 15,30 uur

den en een iange fiIe van versierde luxe en

Zai de brug door burgemeester Bakker worden

VraChtauto

geopend, Waama de gasten thee aangeboden

265 m3 beton en ruim 20,000 metseistenen ver置

krijgen in hoteI De Korenbeurs. Harmonie

We「kt,

s. ln de brug zijn 37・000 kiio ijzer,

Caec掴a zai de genodigden vergeze=en op hun
tocht naar de b「ug en zai voor aanvang en na

Ambteiijke moIens

afIoop van de pIechtigheid een marsiied spe‑

Ook in de jaren na de ooriog werkt het ambte‑

Ien. Helaas, enkeie leden van de gemeente‑

iijk apparaa=angzaam, Pas op 7 december

raad hebben er bezwaar tegen achter de

1953

muziek aan te lopen, dus wordt dit onde「deel

bedrag van J 6,648,96 ter beschikking voor de

steit het ministerie van Financi色n een

Van het programma nog op de dag zeif

aanleg van de noodbrug, ln dezeIfde brief

geschrapt.

WOrdt een vergoeding voor de definitieve brug

丁ijdens zijn toespraak staat burgemeester

Van J 22.618,50 toegezegd. Pas op lO juii

Bakker stii bij het feit dat het 6 me=948 juist

1 954 verzoeken burgemeester en wethouders

drie jaar geieden is dat de brug werd opgebia葛

het ministerie rekening te houden met de veei

Zen, De verbinding, aidus de burgemeester,

hoger uitgeva=en kosten ‑ en geiukkig kan het

tussen noord‑ en Zujd‑Veenendaai is weer tot

ministerie zich verenigen met een bijdrage van

Stand gekomen, Voorai met het oog op de toe‑

f 28.553,41 ,

komst is deze brug groot en royaai gebouwd,

ln de beginjaren zestig van de vorige eeuw

Want de gemeente heeft rekening moeten hou‑

WOrden vanuit de gemeenteraad veei vragen

den met het in het zuiden liggende industrieter‑

gesteid over verbreding van de brug, De heren
Diepeveen en Van Hardeveid en mevrouw

rein, terWijI aan de overkant van deze brug een
nieuwe, grOte WOningwijk zaI ontstaan.

Buddingh vinden de trottoirs te smai en het uiト

Een bijzonder woord van welkom spreekt de

Zicht bij het oprijden vanaf de Kanaaiweg naar

burgemeester tot oud‑Waamemend‑burge‑

de Kerkewijk siecht. Maar het co=ege vindt dat

meester J,H, Van Schuppen, AIs dank voor het

de bijbehorende uitgave van J

Veie werk dat de heer Van Schuppen na de

f 50.00O,‑ niet verantwoord is vanwege de p「e‑

bevrijding voor de gemeente heeft verricht,

Caire financieIe positie van de gemeente. Er is

heeft de gemeenteraad voorgesteid deze brug

niets nieuws onder de zon!

40"OOO,‑ tOt

naar hem te vemoemen, Nadat burgemeester
Bakker de vIag heeft
WeggenOmen, WOrdt een

gedenkplaat zichtbaar,
WaarOP Staat gegrift:
Burgemeester J.H, Van

Schuppenbrug. Verwoest
6‑5‑1945. Herbouwd 8‑5‑
1948.

Mevrouw Van

Schuppen knipt hiema
het oranje iint, dat dwars
OVer de brug is gespan‑

nen, door en daarmee is

de brug officieei in

gebruik genomen, Na dit
Officieie gedeelte wande‑
ien de genodjgden over

de brug, geVOigd door
duizenden beiangsteiien‑

De Vaartbrug ln 1949 met de Kerkewijk, geZien in de richting van het centrum. (CoIIecue
Gemeen tea/℃hief VeenendaaI.)
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Meevallers en mededelingen
Goed nieuws hoor /e zelden of noo句

maar voor de mstorische

唯ren句hg vaIt he書soms nog bes重mee・伽er hebben we er een he/e pagi‑

na v○○r no約〇

DOOR INEKE VAN SCHUPPEN

Meevallers

kumen aiIe foto

Hette Wassenaar, Kees Stipdeskundige bij uiト

in dit verband noemen we ook nog een keer

s oproepen en bekijken,

Stek, heeft ook onderzoek gedaan naar het

het adres van onze eigen website:

leven van vader Jan Stip. Het resultaat daar‑

WWW,Oudveenendaa上ni, Evan Pierik Grafisch

Van is gebundeId en 66n exempiaar heeft hij

Ontwerp en Hemie Henzen Reciame hebben

aan de HVOV geschonken,

het door hun belangeioze medewerking moge‑

De heer D"J. van Stuijvenberg uitAmhem heeft

1ijk gemaakt dat de activiteiten van de HVOV

de geneaIogie van zijn famiIie, in de vorm van

nu overal ter wereid te voigen zijn.

een aanzienlijk boekwerk, aan de HVOV

in de afgeiopen ja「en werd penningmeester

geschonken,

Roland Ottens bij het afwikkeien van de finan‑

Het bestuur van de Stichting Het Veense Boek

Ciele administratie geassisteerd door zijn

heeft de stichting opgeheven. Het batig saido is

medewerker Jan van O什eren" Wegens tijdge‑

aan de Historische Vereniging geschonken,

brek heeft Jan zijn ondersteuning moeten sta‑

Daaraan is de voorvaarde verbonden dat de

ken, maar tOt OnZe grOte Vreugde hebben we

Vereniging een manuscript van Wout Jansen

Berry Henzen bereid gevonden deze taak over

Zai uitgeven, Aan die voorwaarde voidoet de

te nemen" Berry zai in de loop van de tijd ook

Vereniging graag, ZOdat in het voorjaar Een

de iedenadministratie onder zijn beheer

Gelders lfe肋aal・ Meester胸n de Westemgh

nemen,

en GeldeIS Veenend去al het iicht zai zien,

Via de heer G" Verhoef hebben wij van de fami‑
Iie Van Hensbergen zeven certificaten ontvan‑
gen die Arie Hensbergen waren toegekend als
dank voor de giften die hij regeimatig aan het

Joods Nationaai Fonds heeft gedaan. Aile guIle
gevers harteiijk bedankt,

Mededeljngen
Het Gemeentearchief Veenendaai beschikt
Sjnds l december 2005 over een eigen web‑

Site" Het adres is www.gemeentearchief,Veen‑
endaa上n上iedereen die meer wii weten over de

Veense geschiedenis kan op deze site terecht,

Ook stamboomonderzoekers vinden er voIop
informatie・ Leuke onderdeIen zijn de njeuwtjes

en de grote fotoco=ectie, BeIangsteiienden
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Jaarverslag 2005
De棚sto〃sche悔鳩nigivg Oud VさenendaaI kan fe仰gk咋n ap een
ges/aagd 2005. Hef bestuuちbesねande uit Henk van

t Veld, heke v轡n

Sch岬pen, f]ol乞nd Ot書ens, Hemie Henzen, Wbu書B伯nd$ Jaap P#on en
Dick Bouwhuis is onveranderd gebleven en er me/den z細h rege偏a的
nieuwe feden aan・ S書eeds meer栃woners van Veenend乞al zfen het belang

m昭n een goede geschfedsch巧V血g. Zba応B〃der(坤k伯eds zei: ̀伽het
Ve〃eden /匂書he重heden,血het nu wa書worden zaI

二

DOOR iNEKE VAN SCHUPPEN
Omdat de watersnood van 1855 in maart 2005

uitgebreid met Kees‑W川em Bruggeman,

We「d herdacht, VerSCheen het decembemum‑
mer 2004 van Oud Veenen〔ねaI in januari 2OO5

Bijeen komsten

als themanummer, Waardoor dit jaar vijf uitga‑

Het feit dat Oud Veenend去aI dit jaar vijf maai

Ven telde. Het eerste exempiaar van I/Va‑

VerSCheen, had a看s consequentie dat we ook

tersnood伯mp 1855 werd op lO januari in een

Vijf bijeenkomsten hadden. Op 27 januari sprak

korte maar gezeiIige bijeenkomst overhandigd

mevrouw M, Mijnssen‑Dut冊over: Zwaar met

aan burgemeester T" EIzenga. in aprii, juni,
SePtember en november verschenen de regu一

ys bezef, bovenmate met water bezwaard, een

iezing over de doorbraak van de Wageningse

=ere nummers" Bij eikaar waren dat 152 pagi‑

Grebbedijk op 5 maar=855, Op 7 aprii pre‑

na

s voi boeiende artikeien en andere informa‑

Senteerden Johan Siok en Hennie Henzen een

tie. De redactie, bestaande uit Cor Siok, Gert

diaserie over het Ve伯nderd do/pSbeeId van

GroenIeer en lneke van Schuppen, Zai worden

Veenendaal en op

/

一∴∴

一∴ ∵†:∴一
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juni hield drs G.

∴

∴

∴∴
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Verlaat 1 8‑18a, Ho=andia Wolfabriek. 4/an van

t Ho手Mahnus Koo肋an en 7t]eke S勅Veenendaa/. Geschieden/s en a/℃hifectuur,

1992.)
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Beckerman een lezing over Voorfgezet onder‑

Van de bijnamen in bovengenoemd Iustrum‑

W碕h Veenen〔faa/: een Zaak van ge所cht,

boek, Ook hebben de leden actief meegewerkt

Donderdag 15

aan het in november verschenen eerste deei

september sprak dr H, Van

t Veid over: Uitsche〃e doe gien zeer/? en ais

Van het VAordenboek van de Ge/deISe d伯Iec‑

Iaatste maar niet als minste werd op lO novem‑

ten. Ve/uwe, Waarin ook Veense voorbeeiden

ber het 20‑jarig bestaan van de vereniging

Zijn opgenomen" Er wordt hard gewerkt aan

gevierd" Deze iaatste bijeenkomst vond niet,

een uitgave Ve/dnamen in VeenendaaI (20O6),

ZOais gewooniijk, Piaats in de Bimentuin van

VOOrZien van duideiijke deeikaarten, een uitga‑

VerpIeeghuis De Meent. Vanwege het grote

Ve Me ze//uf bedaach, Uitsche〃e h

aantaI bezoekers was he=chthus Coliege zo

(begin 2007), die de meer dan lOOO luitscheilei

t Veen

Vriendelijk deze avond onderdak aan de ver‑

die Veenendaai rijk is, Zai bevatten en een

eniging te verschaffen, Tijdens deze bijeen‑

WOOrdenboek Vur zo /aang as

komst werd de iustrumuitgave Geschiedenis

的e k/aanke en woorde /n

t nog duurf...

t Veen (eind 2007),

Van Veenen〔faa/ 2 gepresenteerd, Op vertoon

De werkgroep industri色ie Geschiedenis heeft

Van de bon dje de leden toegestuurd hadden

Veei werk verzet met betrekking tot de pubiica‑

gekregen, kon men een gratis exemplaar van

tie van het aI eerdergenoemde SKF‑boek Een

dit prachtige boek mee naar huis nemen, Het

ZWaar bed巧yf De /agehndusthe /n Veenend去aI

eerste exempiaar werd overhandigd aan jhr

h wooId en beeId. De werkgroep GeneaIogie

P.A.C, Beeiaerts van BIokland, Oud‑COmmissa‑

heeft de voorbereidende werkzaamheden voor

ris van de Koningin in de provincie Utrecht,

het tweede deeI van De /eggers van de

Jaap Pi看on boeide zijn gehoor door zijn impres‑

MoIgenね/en afgerond en deze uitgave za=n

Sie van VeenendaaI gedurende de jaIen Vuf的

2006 van de persen komen,

Van de 20e eeuW.
Docu mentatiecent「u m

U itgaven

De langgekoesterde wens van de HVOV een

Hierboven werd aI Geschiedenis van Veenen‑

eigen documentatiecentルm te bez曲en, lijkt in

daa/ 2 genoemd. De redacteuren Kees van

2006 in vervuiiing te gaan. Evenais de bibiio‑

Grootheest, Roeiof Bisschop en Gert Groen‑

theek, de kunstuitieen en het Historisch

ieer steIden het boek samen, maar bijna veer‑

Museum Het Kieine Veenioo hee什de HVOV

tig scribenten leverden hun bijdrage aan dit

皿imte toegewezen gekrege「=n de vooma=ge

Kees‑W用em Bruggeman, Gert

Ho=andiafabriek aan het nieuwe Kees

Groenleer en Bert de Groot stelden namens de

Stippiein. Het gaat om 100 m2. De HVOV heeft

Werkgroep lndustriele Geschiedenis een boek

actief deelgenomen aan de voorbereidende

naslagwe「k"

Samen OVer de SKF: Een zwaar bed所De

besprekingen, maar er Zai nog veel werk verzet

Iagehndustr/e /n Veenendaal in woord en

dienen te worden voor het zove「 is,

bee/d. Hoewei het geen boek is, hoort in dit
OVerZicht toch de uitgave van de cd‑rOm

Website

Veenendaa/ op papier van Paui Hageman

in 2005 kwam onder auspici色n van bestuursiid

thuis, De titeis van aiie tot dusver bekende

Hennie Henzen en met de beiangeioze mede‑

boeken en andere pu胡Caties over VeenendaaI

Werking van Evan Pjerik de website van de

Zijn op deze cd‑rOm bijeengebracht, Ook is

HVOV tot stand, Door het intikken van

Steeds iets over de inhoud vermeid.

WWW.Oudveenendaai,ni kan eenieder de activi‑

tejten van de HVOV op internet voIgen.

Werkgroepen
De werkgroep Dialect, VeIdnamen, Straaト

Algemeen

namen en Bjjnamen heeft gezorgd voor een

Een heet hangijzer dit jaar was de sioop van

Verkeming van de veidnamen, een besch申

het oude fabrieksgebouw van Ho=andia Woi.

Ving van het Veens en een uitvoerige typering

De HVOV heeft bij de gemeente met kiem
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De homepage van de webslte Van de HVOV.

tegen de sioop van het gebouw gep「otesteerd.

daal werd georganiseerd, WaS de HVOV met

De vereniging is voorstander van restauratie

een vooriichtingsstand aanwezig,

Van het gedeeite dat op de piaatselijke monu‑
mente帥jst staat, in dit verband kan ook ver‑

丁ot besiuit

meld worden, dat de Monumentencommissie,

Vastgesteid kan worden dat de HVOV met rond

Waarin bestuurslid Dick Bouwhuis zitting had,

de 750 ieden een gezonde, aCtieve vereniging

door de gemeente is opgeheven en wordt ver‑

is, die in een snelgroeiende gemeente als

Vangen door het MonumentenpIatform. Dit pIat‑

VeenendaaI in een duide看ijke behoefte voor‑

form is geen formeeI adviesorgaan van het coi‑

Ziet, Want iaten we niet vergeten: de worteis

iege, maar krijgt siechts ais taak mee te den‑

Van het heden liggen in het verieden, de wor‑

ken over het beieid,

tels van de toekomst iiggen in het heden,

De jaa川jkse overIegbijeenkomst met de histo‑

rische verenigingen uit de regio, WaartOe de

HVOV het initiatief heeft genomen, heeft ook in
20O5 piaatsgevonden. De HVOV heeft acte de
PreSenCe gegeVen bij de uitreiking van het eer‑

Ste eXemPiaar van het boek over woon‑ en
ZOrgPrOjecten van Patrimonium woonstichting,

Ook de opening van de tentoonsteiling Kunst
Van menSen met een handicap in Het Kieine

Veenloo werd bezocht. Op de instuif voor nieu‑
We inwoners, die door de gemeente Veenen‑
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Financieel verslag 2005
Uit deze fwee pag血a

s b仰kt de重de ms書orische Verenjgivg Oud

Veenendaal ook mancieeI een zeer gezonde ve伯njg申g is.

DOOR POLAND O丁丁ENS

Historische Vereniging Oud Veenendaal
ResuItatenrekening 2005

Resultatenrekening per 31.1 2"2005

Werkelijk

Begroot WerkeIijk 2004

Begroting 2006

BATEN
Contributies en donaties
Sponsorbijdragenldonaties
Boe kve rkope n
Ban kre nten/kosten

1 1 ,887,00
2,000,00

12.461 ,17
551 ,08

26.899,25

しASTE N

Blad Oud Veenendaal
Aanschaf boeken derden
Lezingen/bijeenkomsten

Vakgroepen/COmmissies
Administratiekosten
Bestuurskosten

Contri buti es/l id m aatschappe n

We bsite
Diversen

RESUL丁AAT BOEKJAAR

Res. Een Geidersch Verhaai
Dotatie voorz. doc.cent「um

Dotatie voorz. Boekuitgaven
Dotatie aigemene reserve

SALDO
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1 1.000,00
0,00

1 0,683,30

1 1 ,000,00

0,00

0,00

3,479,73

1 ,450,00

350,00

359,06

350,00

1 1.800,00

14,522,09

12i800,00

450,00

Historische Vereniging Oud Veenendaal
Baians per 31"12"2005

2005

2004

1 33,07

68,07

ACTiVA

VASTE AC丁IVA

Depot TPG‑Post
VしOTTENDE AC丁IVA

Vorderingen
Nog te ontv. Bedragen

Nog te ontv. Contributies
Vooruitbetaaide kosten

22.61 6,39
0,00
1 00,00

22i716,39

Liquide middelen
Kas

290,05

Rabobank 「ek.courant

26.054,73

Rabobank rendement

26.511,94

Postbank

19i959,43

PASS IVA
Eigen vermogen
Eigen ve「mogen

Algemene reserve

5,244,47

5.244,47

1 8,742,78

1 3.065,61
23.987,25

18,310,08

15i825,14

1 2,862,94

Voorzieningen/reserveringen
Voorziening iust「umboek

Voorzi documentatiecentrum

Voorz. Boekuitgaven
Reserv. Een Geidersch Verhaai

SchuIden
Nog te beねien

Vooruitontv. Contributies
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Bijzonder belicht
Ook h dif nummer pねatsen we weer een aanぬ, fofois uit de uifgeb胎ide

co侮c施van de伽sforische V初en日加g・ Weet u l伯ar de foめis zg〃] genO‑

men of wie erop sねan? Bel佃n me書Gert GroenIeer overdeg

"318 53820a) of

s avonds "318 518204) of met Cor Sfok七avonds

(0318 51306之手

DOOR HENNiE HENZEN

Op de in het novembemummer gepIaatste
foto

s zijn vier reacties gekomen, Mevrouw

Versteeg‑Smit en de heer Nico van Manen
reageren beiden op de foto op pagina 133,

Dankzij de veIe namen die mevrouw Versteeg
heeft genoemd

komen we tot de voIgende

COnStruCtie" Het gaat om de wandelciub van de

PeHaVe, die aan de Vijgendam was gevestigd,

OP de foto: de bovenmeester van de Boersche‑

iandseschooi, de heer A,H, Nijhoff.

Op de laatste foto op pagina 134 een uitvoeri‑

ge reactie van Wim van Eist, die we onverkort
i

De redactie heeft het bij het goede eind, Wan‑

neer zij denkt dat hier vjer broers op de foto

Staan. Van links naar rechts: Hendrik Jan van
Leeuwen (zittend met hondje), Comeiis van

De achterste rij van iinks naar rechts: Gert van

Leeuwen (Sigarenmake「), Zijn twee"ngbroer

Manen (met nummer 386), Kees de Gooijer,

Johan van Leeuwen (Zittend, katoenwever) en

Maartje van Eden, Thea van Viegen, ‥

Arie van Leeuwen (kIeermaker), Het vjerta=s in

Gijsbertsen, Teunie Smit, Ne冊e Smit (nu

Veenendaai geboren en heeft hier ook

mevrouw Versteeg), Wim van den Heuvei en
de leider van de wandeIcIub, Wim van Hunnik.

Van de foto is genomen言S niet bekend,

De voo「ste rij van iinks naar rechts: Bep van

Kruistum, Gerda van Hardeveid, Piek van de

gewoond・ Wameer en ter geiegenheid waar‑

Het zijn de vier zonen van Arie van Leeuwen
(geboren te Amhem op 2jui口868) en Francina

Bovenkamp, Jamie Tijssen, WiI van de Biji

Hoevers (geboren te Voorst op 9 oktober

(met nummer 386) en Hemie Nap,
Op de foto bovenaan pagina 134 reageert de

Van deze Arie vjnden we een foto afgedrukt in

1869),

heer Evert Brouwe「 uit Biadei, HeIaas weet hij

Kent u ze nog.,. de Veenendalers van Rik

maar e6n naam, nameijjk die van de ene heer

Valkenburg, foto nummer 53 (1972), Lees ook
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benieuwd of er lezers zijn die de personen op
de foto he「kennen,

Op de tweede foto Iopen de trompetters voor
de Rotterdamsche Bank onder aan de Markt en
Staat het publiek rijen dik te kijken, Het zai niet
makkelijk zijn, maar tOCh durven we te vragen
het onderschrift bij deze foto,

Of iemand namen kan noemen van muzikanten

Bij onde「zoek in het archief van de gemeente

Of toeschouwers,

Veenendaai bleek dat Arie van Leeuwen en
Francina Hoevers vier dochters en vier zonen
hadden" ln voigorde van geboorte: Bjeitje, geb,

17 november 189O; Gerdina, geb, 14 oktober
1892; Teuntje, geb, 23

november 1894;

Hendrik Jan, geb, 7 februar=896; Comelis,
geb・ 17 december 1897; Johan, geb. 17 de‑

Cember 1897; F「ancina, geb, 29 me=901 en
A「ie, geb. 4juni 1904.

丁ot siot nog het voigende, Hendrik Jan van

Leeuwen is te zien op foto nummer 62 (geda‑

teerd 5 apri=930) van het eerdergenoemde
boekje van Rik Valkenburg, Lees ook het

Onderschrift bij deze foto. Op foto nummer 69
Zien we hem ais lid van het mannenkoor De
Veenzangers (VOOraan Zjttend, tWeede van
links).1i

Dan hebben we wee「 twee nieuwe foto,s,

indertijd kregen we ze van mevrouw
A" Brummel uit ScherpenzeeI, Beide foto

s zijn

OP 10 mei 1945 tijdens het bevrijdingsfeest
gemaakt"

Op de eerste foto marcheert een

muziekkorps vanaf de Markt. De redactie is
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Rec ensie lustrumuitgave

Geschiedenis van Veenendaa1 2
Het is a/weer l仰fjaar geledenくねt # m dit伽ad m〃n men加g mocht ver‑
kondjgen over he重k/oeke eersfe deeI van 〔teZe domsgeschiedenis夕en
nu mag fk het "Og forsene fweede deeI voor u bespreken. Me重een hoo紺‑

S書uk meer is he書een aanぬI伽adzpen d耽ker den z卵vooIgangeII De
His書o面eche Verenjgivg Oud Veenendaal ver伽ent apnieuw een forse
p/uim ap de hoed en de /eden een ge/uklMenS. De voI旬e keer heb #
gekねagd det de伯略cfie fe vee/ fe相en over het hoofd had gezrfen, Nu

kwam jk er nauwe岬ks fegen en dus maak fk ook de neねc紬e de nodfge

complimenten. A応tub/f班!

DOOR PiE丁I丁HART

Je zou na het verschijnen van dee= toch den‑

krjjgen・ Pas dan wordt immers duideiijk of er

ken dat het nu wei afgeIopen zou zijn met de

daar iets bijzonders aan de hand was, Was

geschiedschrijving over een betrekkeiijk kIejne

men er bijvoorbeeid trager of vIotter met de

Piaats als VeenendaaI, maar dat biijk=och

aanvaarding en toepassing van nieuwe ideeen

anders te liggen. Er is in de loop van dejaren

dan eide「s en hoe kan dat worden verkIaard?

OOk nog zo het een en ander in dit tijdschrift

Zo

gepubiiceerd en er zijn ‑ VOlgens de bibiiogra‑

krachten te boven kumen gaan van de tairijke

fie die in di=weede dee=s opgenomen ‑ nOg

̀beroepsamateurs

meer boeken en artikeIen over VeenendaaI

twee deien hebben geieverd,

n vergeiijkende analyse zou wel eens de

die hun bijdragen aan deze

VerSChenen. En de stroom gaat vast en zeker

lk spreek hiermee geen oordeeI uit over hun

Verder, Want de redactie somt een reeks the‑

bijdragen: Ze Zijn vaak de vrucht van intensief

ma

en langdurig speurwerk. Het is ook zeker niet

s op die heei we=n aanmerking komen

VOOr nader onderzoek, Zo wachten nog boei‑

mijn bedoeiing het enthousiasme te temperen

ende onderwerpen ais de bevoIkingsgroe主de

dat van de meeste bijdragen afstraait. ik wil

jndustriaiisatie, de voiksgezondheid en de

aiieen maar zeggen dat het nog b「eder en die‑

ejgendomsverhoudjngen op hun beschrijver. Ik

Per kan en dat het dan handig is ais de auteur

Zie het er daarom nog van komen dat we over

brede kennis heeft van het verIeden,

Vijf jaar deei drie kumen begroeten, En dan

In zo

misschien ‑ Weer Vijf jaar iater ‑ een OVer‑

Van de leesbaarheid ‑ Veei namen uit de tekst

n overzichtswerk zouden鵜in het beiang

Zichtswerk waarin de kennis die nu is verza‑

geschrapt kumen worden (kijk maar eens hoe‑

meid, WOrdt samengebundeid,

Veei er in het register staan), Die hadden ook in
dit deel ‑ Samen met aiierlei detaiis ‑ in de

Deei vier

noten en bijlagen ondergebracht kumen wor‑

in dat vierde deeI kan dan de reIatie tussen de

den" Enkeie auteurs verontschuidigen zich nu

gang van zaken in Veenendaai en de rest van
de wereid meer aandacht krijgen dan in de

thema behandeien omdat zij dan in hun eentje

deIen l en 2 het geva=s, Daardoor zouden de

ZO OngeVeer het heie boek nodig zouden heb‑

Veenendaaise verhaien een extra dimensie

ben・ Desondanks zijn sommige bijdragen weI
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VOOr het feit dat zij niet a=e /nsen outsvan hun

ken, net ais in deei 「: ruimteiij‑

ke omgeving, bestuur, eCOnO‑
mie en ais vierde reIigie, Cui‑

tuur en maatschappij. Met
eikaar vormen ze een caieido‑
SCOOP VOi interessante kijkjes

in het verieden. Mooi uitge‑
VOerd, leuke iiiustraties, Verhel‑

derende kaderteksten, Wat Wiit

u nog meer!?

Om te bewijzen dat ik echt heb
geiezen, een Paar OPmerkin‑
gen en een vraag, in de goede

Oude tijd was de jeugd ook in

Veenendaai baIdadig en bereid
de regeis te ove面eden. (P,

424). Dat hangt dus niet samen
met de invioed van de tv of met
drankmisbruik, ZOais weI wordt

beweerd, De geheimzinnigste
mededeling vond ik op p, 375:

̀Atletiek werd zijdeiings bedre‑
Ven…

. Sinds ik da=as, SChrik

ik soms wakker met de vraag

hoe dat ging, Wat tabak spin‑
nen is, Staa=n de tekst op p,
2O8 maar pas op p, 212 wordt
in een kadertekst uiteengezet

Wat dat is. Wat moet ik mij
VOOrStelIen bij papier spimen?
(P. 238). De mededeling dat de
OVerheid in de 19e eeuw iibe‑
raal was en dat ze daardoor de
erg voi en bedoeld voor ingewijden,

ZOrg VOOr VOiksgezondheid en voor de onver‑

Een b「edere benadering zou ook mooi passen mogenden overiiet aan het pa巾culiere initiatief
in de doeIste冊ngen van de redactie, Die wiI

(P, 145), is te ongenuanceerd, Net als de

met dit boek verder onderzoek stimuieren en mededeIing (OP P. 193) dat de armen aiIeen
̀een synthetiserende bijdrage aan de iokaIe werden gehoipen als sociaie onrust dreigde,
historiog「afie bieden

, ik heb het voorgevoei En tot sIot, de pest werd en wordt niet veroor‑

dat die synthetisering pas komt nadat er nog zaaktdooreenvirus maardooreen bacterie (P.
meer onderzoeksresuitaten zijn neergelegd in

121).

(minstens) een voIgend deei, Zo worden dan En nu maar wachten op deei drie, Geiukkig
de bouwstenen aangedragen voor het over‑

gaatdetijd snel,

Zichtswerk.

Caleidoscoop

Dr P.D∴t Hart was van 1996 tot 2OO「 de eerste hoogieraa「

Utrecht StudieS aan de Rijksuniversiteit Utrecht (redactle).

Ik ga de 23 hoofdstukken niet afzonderiijk be‑

SPreken, Ze zijn ondergebracht in vier rubrie‑
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Verslag lustrumbij eenkomst
7‑面n重fg句ar Historische lh侮n日加g Oud VeenendaaI /s het waald om
aandacht aan fe bes書eden・ En佃t gebeurde ook qp JO november 2005. AI
Vroeg be加aden de eersfe bezoekers de au府van he=ohmus Col/ege・ De

ko創b werd door aar的e dames IOn4gedee付en 450 stoelen stonden
kねar En d椀e w轡鳩n ook a〃emaaI nodゆQp dbze lさesfe仰ke avondL Om
20・00 uur hee舶VOO解i棚er Henk van

t Vさ/d de aanwez臼en we/kom en gaf

h〃 een temgb〃k ap de a匂eIapen fw肋t日向ar.

DOOR INEKE VAN SCHUPPEN
Op 14 november 1985 ging de HVOVvan start

Van Grootheest, Poeiof Bisschop en Gert

en dat was ai iaat in vergeIijking met bijvoor‑

Groenleer, heeft een prachtige kius gekiaard.

beeid Bemekom, Renswoude en Rhenen,

Het boeket bloemen dat de drie heren aange‑

Waar de histo「ische verenigingen al vee=anger

reikt kregen, WaS dan ook ten vo=e verdiend,

bestaan. BestuursIeden van het eerste uur

Waren Kees van Grootheest, Roeiof Bjsschop,

Oproer

Martin B「ink, Henk Diepeveen en Govert Kooi,

Het eerste exempiaar van di=ijvige boekwerk

Na een jaar teIde de vereniging ai 278 Ieden en

Werd aangeboden aan de oud℃Ommissaris

na vijf jaar was dat aantai gestegen tot 500,

Van de Koningin in de provincie Utrecht, jh「

Toen al bestond het verlangen naar een eigen

P.A"C" BeeIaerts van BiokIand, Hij werd op

documentatiecentrum, in de loop van de jaren

dichteriijke wijze door Henk van

OntStOnden actieve werkgroepen op het gebied

kondigd. De heer Beeiaerts van BIokiand stak

Van industri引e geschiedenis, genealogie,

OP Zijn bekende, humoristische wijze van wal,

t Veid aange‑

documentatie en niet te vergeten op het gebied

Hij compIimenteerde de HVOV met haar inzet

Van dialect, Veidnamen, Straatnamen en bjjna‑

en benadルkte hoe beIangrijk een historische

men. ln 1994 werd Kees van Grootheest opge‑

Vereniging is voor de geschiedschrijving van

VOIgd door Gert Verhoef en aan het einde van

een plaats・ Ja, met geheven vuist riep hij zeifs

het twee lustrum had de vereniging 6OO leden,

OP tOt OPrOer met betrekking tot het behoud van

in 2OO「 nam de spreker, Henk van

hjstorische waarden,

t Veid, het

StOkje over van Gert Verhoef,

Deze avond werd ook de nieuwe website, Ont‑

De HVOV heeft een groot aantai uitgaven op

WOrPen en gebouwd door Evan Pierik en

haar naam staan. in 1996 verscheen Kadas‑

Hemie Henzen, gePreSenteerd, Eeniede「,

脆Ie A勅as Veenend左a1 1832 en ter geIegen‑

Waar OOk ter wereId, kan door het intikken van

hejd van het derde lust「um werd Geschiedenis

WWW.Oudveenendaa上ni voortaan op de hoogte

Van Veenendaa/aan aiie leden uitgereikt. Maar

blijven van het reiIen en zeilen van de ve「eni‑

OOk WぴgIOeiden op h Veenend台aI van Teus

ging" En ook daar hieid het niet mee op, Niet

Van Beek, Noe eeISt e胎pl場Ote Van PauI

aiIeen de uitgaven van de HVOV, maar aIie

Hageman en Een zwaar bedIfyf van de werk‑

Veense uitgaven zijn door Paul Hageman geTn‑

groep industrieie Geschjedenis verrijkten de

Ventariseerd en op cd寸Om geZet, in de pauze

boekenmarkt" En nu is er dan he=ustrumge‑

kon men in de hai een presentatje van de cd‑

SChenk Geschiedenis van Veenend乞a/ 2. in dit

rom bekijken en vervoigens kon het zilveren

boek iigt het accent op het mense=jk handeien,

SChijfje worden aangescha什看n de haI werd

Een groot aantai schrijvers heeft er aan mee‑

OOk een presentatie getoond van nostaigische

gewerkt en de redactie, bestaande uit Kees

PIaatjes, Waarbij uitroepen als
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O ja, daar stond

het huis van…

en

Je weet wei,

daar woonde dje en die

en

O,

dat kan ik me nog goed herinne‑
ren

njet van de lucht waren,

Dankzij de weIwiiiende mede‑

Werking van Van de Craats
Partyservice die de catering

gedeeiteiijk sponsorde en AVS

Partyrent uit Ochten die servies‑
en glaswerk kosteIoos ter be‑
SChikking steide, konden de be‑
ZOekers genieten van heeriijke

hapjes en drankjes,

Jaren vijftig

Boerderij De Geer aan de Dr. Coii」nStraat 2, kort v66r de sioop, 1963/1967

Na de pauze was het de beurt

(Co〃ecife Gemeen tearohief Veenendea/.)

aan ras‑Veenendaier en rasver‑
te=er Jaap Piion, Hij nam het Veenendaai van
de jaren vijftig van de 20e eeuw onder de loep,

daaI de eerste fiatgebouwen kreeg, Waarin het
gemeentebestuur besioot dat er in de bebouw‑

Hij herimert zich hoe hij ais vijfjarige met zijn

de kom geen varkens meer mochten worden

StePje over de Kerkewijk scheurde iangs de

gehouden en waarin je met de groene NBM‑

VivowinkeI van Hofland, langs bakker Hament

bus of de rode bus van De Haas naar Utrecht

Waar af en toe een ijsje werd gekocht en langs

reisde. De eerste verkeersiichten verschenen

de sigarenwjnkel van De Koning. in die buurt

in het straatbeeid en de VEWiBETO trok du主

StOnd ook het Veense statjon, de patatwagen

Zenden bezoekers. De SKF en de Boxal kwa‑

Van Bouw van der Laak, de kapsalon van Kiaas

men naar Veenendaal, Waardoo「 de behoefte

Visser en het kieuterschooi可e. Deze mensen

aan modeme woningen toenam. Het toene‑

Zijn intussen overleden, maar Wat bleef er van

mend gebruik van de auto deed de infrastruc‑

de gebouwen? Veenendaal had geen Cunera‑

tuur veranderen, Het streven naar een modem

kerk zoais Rhenen of een kasteei zoais Ame‑

Winkeicentrum kreeg prio「iteit, En last but not

rOngen, maar Wat gebeurde er

met de gebouwen die Veenen‑
daal weI had: het Suikervat, het

Oudeiiedenhuis, het oude ge‑
meentehujs, het oude postkan‑
toor, het Poide「huis, boerderij De

Geer en het witte hujsje van dok‑
ter Beydon? Jaap vroeg zich af
WaarOm er in Veenendaai schijn‑
baar zo iichtvaa「dig naar de sIo‑

PerShamer is gegrepen zonder
dat er ooit een voiksopstand uit‑
brak.

Om iets van de afbraak te beg申

Pen ging Jaap terug naar dejaren

Vijftig van de vorige eeuw, Het

Waren de jaren waarin Veenen‑

De Hoofdstraat, Circa 1962・ Aan de rechterzijde de bus van de firma De Haas,
die dienSten OnderhieId op onder andere Ede, Amersfoort en Utrecht. (Co〃ecf/e

Gemeentea rchief Veenendea/.)
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ieast: het dorp Veenendaai kende geen histor主

VertrOuWde intimiteit van de Markt werd daar

SChe ve「eniging of oudheidkamer met enige

het sIachtoffer van.

invioed, Mede daarom is er nooit oppositie van

Wat gebeurde er nog meer in de jaren vijftig?

enige betekenis geweest tegen coiiege‑

ln 1 955 werd het watersnoodmonument aan de

Of

raadsbesiuiten met betrekking tot de sioop van

Kerkewijk onthuld en kocht de gemeente boer‑

Oude gebouwen in de gemeente,

derij De Geer om die afte breken. In 1956 werd
de nieuwe rijksweg tussen Veenendaal en

Woningnood

Amhem in gebruik genomen, Ook in 1956

Een van de beiangrijkste redenen waarom e「 in

begon men met de bouw van het J両ana

VeenendaaI veel woningen gesIoopt zijn, WaS

Ziekenhuis. Gemeentesecretaris D, Bianke‑

het grote aantaI woningen in siechte staat. Eind

SPOO「 en ambtenaar van de burgeriijke stand

jaren veertjg waren er ruim 200 woningen die

J"

het predikaat

ver‑

gemeente Veenendaai. in de gemeentebegro‑

dienden" Dit verschijnsei had een negatieve

ting van 1957 werd voor het eerst de bouw van

onbewoonbaar verklaard

Hi=e waren veertig jaar in dienst van de

t bijzonder

een nieuw raadhuis opgenomen. Nadat Jaap

in Veenendaai, met Zijn sneiIe industri色Ie ont‑

VOOr Zijn interessante iezing applaus en een

WikkeIing, ZOuden de slechte woningkwaiiteit

boeket bioemen had gekregen, WaS het grote

en het gebrek aan woningen gevoeiige klappen

moment aangeb「oken: het nieuwe, 447 pagi‑

kumen toebrengen. Voigens een te冊ng van

na

november 1951 waren er dat jaar maar liefst

kon op vertoon van de bon in bezit worden

717

normaie bevoIkingsaanwas en de vervanging

genomen, Dit kloeke boekwerk zai de iezer
heeI vee=nformatie en ieesplezier verschaffen,

Van uitgewoonde huizen zouden er minstens

Jammer dat we weer minstens vijf jaar moeten

15O woningen per jaar gebouwd moeten wor‑

WaChten op zo

invioed op de geheIe bevoiking, in

woningzoekenden. Gerekend naar een

s te=ende Geschiedenis van VeenendaaI 2

n prachtige avond.

den en dat aantai werd bij iange na niet

gehaaId. Het was te kostbaar om de oude
arbeide「swoningen op te knappen en het is

daarom begrijpelijk dat ze werden gesioopt,
Minder beg「ijpeiijk was de situatie rondom de

Markt en het Oudeliedenhuis, Om de doorgang
MarkトAchterkerk breder

en de Markt zeif groter te
maken, diende de oude
PaStOrie van dominee

Van Wijngaarden te wor‑
den gesIoopt, De panden
aan de zuidzijde van de

Markt moesten worden
afgebroken, eVenaIs ho‑

tei De Korenbeurs, dat
een f=nk stuk naar achter

Weer Werd opgebouwd,

Om de ruimte voor het
hoteI te cre色ren, mOeSt

het oude postkantoor

WOrden afgebroken. Veen‑
endaai moest groter en

Na de verkregen toestemming voor de bouw van het nieuwe Juiiana Ziekenhuis werd
in 1953

een bi」ZOndere ansichtkaart uitgegeven. (CoI/ectie Gemeentearchief

modemer worden en de Veenendaa/.)
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Uitgelezen
Beha/ve he=weede deel van Geschiedenis van Veenendaai is er nog veel
meer te zfen en re beleven ap he書hisめ面ech e在Een cd"romタeen
ねfende4 Webs傭es, boeken en boe均es÷ he書kan niet ap. Een gneep h de

papferen.

DOOR GERT GROENLEER
Veenendaal VoItooid VerIeden, Foto‑s en
Verhaien, deeI 3 door Ma巾in Brink. Ge丁ii,, 264

P., KooI Boeken, Veenendaai ‑ Ederveen, iSBN
906423212 1, ∈27,50.

Ook het drieiuik is nu voltooid, in deei drie
besteedt Martjn Brink in woord en beeId aan‑
dacht aan veranderingen in Veenendaai, de
Middeibuurt

grOePen en PerSOnen, SPOrtCIubs

en schooikIassen, de poiitie en de midden‑

Stand" De covertekst spreekt van "origjneie
foto

s en ander materjaai die geen enkeIe

andere o=derzoeker ooit heeft gezien of nog te
Zien krijgt

i en van

tai van onbekende ge‑

gevens, die niet zeiden uit verioren gewaande
COIiecties tevoorschijn kwamen一一〇 Mooi zijn de

fotois van de gesioopte panden op pagina 26
en 27, het portret van spoorwegman Ge「「it

Heikamp op pagina 3O, de piaatjes van de
WOOnWagenbewoners op pagina 49 tot en met
52 en die van de meIkventers op pagina 247,

Mijn favorjete foto is de mjddeiste op pagina
88: de bruiIoftsstoet bij de Oude Kerk.
Met zeshonderdvijftig fotoIs is dit deeI het dik‑
Ste Van de drie, maar druktechnisch zeker niet

Orge看s in de Hervormde kerken van Veenen‑

het beste: te Veei afbeeIdingen zijn nogal

daai door E.J. van Beek" Geli=・, 62 p., eigen uit‑

WaZig・ De bijschriften zijn informatief en er zit

gaVe・

OOk wei humor in" Op pagina 69 steekt een
StOet bezetters de vemieide Vaartbrug over, OP

Dit in 20O3 in eigen beheer uitgegeven boekje

Pagina l14 moet een aanbeveIingsbrief be‑

is goed verzorgd en helder geschreven, Het

langsteIienden over de schreef heipen en op

Verteit de geschjedenis van de orgeIs in de

Pagina 251 krijgt Dik Ott eerst de doodsteek en

Oude Kerk, de Ju=anakerk, de Vredeskerk, de

doet hij daama he川cht definitief uiし

Sionskerk, de Hoeksteen en de Westerkerk,

Omstandig heeft Brink in drie dikke.boeken

Merendeeis behoren deze gemeenten inmid‑

diverse aspecten van de recente geschiedenis

dels tot de Protestantse Kerk in NederIand,

Van

t Veen vastgeIegd・ HuIde! En er komt nog

E"J" Van Beek gaat niet a=een gedeta冊eerd in

meer, Want de serie is ii=Og lang niet opge‑

OP de orgeIs, maar behandeIt ook de geschie‑

droogdi

denis van het orgei, enkeie orgeIbouwers, de

(P, 5),
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Organisten en de conce巾en. Op pagina 25

Kerkeiijk leven in beeld, De GeIderse Vallei

komt zeifs de orgeitrapper om de hoek kjjken,

I○ door H" FIorijn e"a・ Ge丁iI", 96 p., Den Hertog ‑

Uit de bromen‑ en =teratuuropgave biijkt hoe

Houten, lSBN 90 331 1861 0, e 17,50,

ZOrgVuldig Van Beek is te werk gegaan, Voo「aI

de archieven van de Nederiandse Hervormde

Kerk te VeenendaaI heeft hij minutieus nage‑

Piozen. Omdat ik zeIf niet meer dan een blau‑
We maandag biokfiuit heb gespeeid, Permitteer
jk me siechts 66n kritische noot: jammer dat

het boekje niet in de hande=s. Het maakt wei

deel uit van de bibiiotheek van het Gemeente‑
archief,

Geven en ontvangen. TwaaIf jaar geschie‑
denis van lwijkgemeente Zuid‑ in Veenen‑
daal 1953‑1965

door Jan WiIiem Samsom,

Ge冊, 72 p", eigen uitgave, ∈ 7,50,

in een soortgeiijke uitgave schrijft Jan Wiilem
Samsom over de Sionskerk. Zijn boekje omvat
de geschiedenis van de komst van de vijfde

hervormde predikan=ot en met de kerkbouw,
Geen igrotei geschiedenis, Zegt hij zeif op pagi‑

We b=jven op het kerkeiijk erf, Op de voorkant

na 6" Dat kiopt: het is een verhaal van co=ec‑

Van dit stevig gebonden boek prijkt een inge‑

ten, PrOCedures, Onderhande=ngen en compe‑

kIeurde ansichtkaart van de Nederiandse

tentiestrijd, Hoofdro=en waren er voor de

Hervormde kerk met pastorie te Veenendaai

bouwpastors A. V「oegindeweij en D, Van den

rond 1900" Bimenin is orthodox protestants

Berg.

Veenendaai met vijftien paginais rijk bedeeid,

Samsom baseert zich met name op primaire

Verder vinden we foto教s van en teksten over

bromen: het Veens Ke爪bfa匂De Va〃ei, de

Nijkerk, Njjkerkerveen, Renswoude, Rhenen,

notu漢en van de versch用ende kerkeiijke colle‑

Scherpenzeel

ges, het archief van de burgeriijke gemeente.

Woudenberg, Het gaat om de periode van circa

Het onderzoek is gedegen en het notenappa‑

1875 tot circa 1950.

Voorthuizen, Wageningen en

raat ujtgebreid, Hier en daar wordt de tekst ont‑

In het hoofdstuk over VeenendaaI zien we

Sierd door tikfouten, Vaagheden en modieus

VeeIai bekende fotois van veelaI bekende pre‑

taaigebruik" Hoezo morele verpiichtingen naar

dikanten van de Nede「iandse Hervormde Kerk,

de kerkvoogdij (P, 1 1)?

de Gereformeerde Kerk, de Christe=jke

Ai met a=eidt de auteur de iezer echter op kun‑

Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde

dige wijze door een dooihof van feiten en ci子

fers en trakteert hij hem onderweg ook nog
eens op schitterende doorkijkjes naar het ieven

Gemeente, aangeVuId met piaatjes van kerk‑
gebouwen, een PaStOrie en een jongeiingsver‑

eniging, Bijschriften compieteren het beeid,

Van hervormd Veenendaai, Zo luidden de

Ook in de andere hoofdstukken domineren

bouwpastors op 4 maart 1 965 ineens spontaan

VOOrgangerS en gebouwen, Dat je de ene trou‑

de kiokken van de Oude Kerk voor de opname

We herder na de andere ontmoe=s niet erg,

Van een g「ammOfoonpiaat. De politje rukte uit,

maar naderhand bracht de plaat het mooie

maar intussen vraag je je wei af waar hun

bedrag op van J 20OO,‑ VOOr de kiokken van de

geliefde schapen bIijven, Het kerkeiijk leven
WaS tOCh ook rond 1900 meer dan de domi‑

Sionskerk ‑ en dat was het voomaamste.

nee? Kemelijk heeft de redactie bewust voo「
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deze fo「muie gekozen. 1n lt Veen zien we onder

riaai en Wiiiem Lenderink schreef het boek,

meer de predikanten Hoedemaker, Jonge‑

Mede gelet op de beschikbare bromen is,

breur, Vroegindeweij, Van Enk, De Bruin en

terecht, gekozen voor een thematische aan‑

Kok.

Pak. Aan bod komen onder mee「 de oprichting,

de onderdeIen of orkesten, de muziek en de

Woordenboek van de GeIderse Dialecten,

uitvoeringen, het bestuur en de andere ieden

VeIuwe" Het huis door Harrie Scholtmeijer,

en de noodzakeiijke jngredienten repetitjeio‑

Ge町360 p", Uitgeverij Matrijs, Utrecht, lSBN

kaaI言nstrumenten, uniformen en geId.

905345282 6,∈ 19,95,

muziek van Namenbergi

Dit regionale woordenboek voor de Veluwe

f 25,‑ (P" 79)" in 2OO4 steide de gemeente de

Het

(P. 7) kreeg in 1913

VOOr het eerst een gemeentelijke subsidie van

gaat over het huis in de brede zin van het

「19 1eden van Caecilia (P" 47) een bedrag van

WOOrd: OVer de kamers, de voorwerpen, de kei‑

∈ 18"536,‑ ter beschikking (P, 8O). Het zijn

der, de deu「en en ramen, de tuin. Het is niet

VOOral de veranderingen binnen en buiten de

alfabetisch, maar thematisch geordend"

Vereniging die Lenderink voor intimi 6n niet‑

Uitgangspunt is het begrip‥ bijkeuken, gOOt‑

ingewijden op onderhoudende wijze beschre‑

Steen, V=ering, heg" Voor een begrip bestaan

Ven heeft. Terwiji het doel altijd hetzelfde is

SOmS Wei twintig of meer ve「sch冊ende woor‑

gebleven" Muziek! Het boek is verkrijgbaar bij

den" Een register vergemakkeIijkt de raadpie‑

Wout van Dam, teiefoon O318 542419,

ging, Het materiaa=s verzameid door middei
Van een g「OOtSChaiige enquete, Waaraan OOk

U「kers, Spakenburgers en Veenendalers heb‑

ben meegedaan. Van de Veense medewer‑
kers, Onder ieiding van Henk van it VeId, heeft
de redactie iang niet aiie bijdragen verwe「kt,

V「eemd genoeg schittert Ede helemaal door

afwezigheid. Misschien komt er een herkan‑
Sing bij de samensteI=ng van de delen over de

mens en de wereid?

Leuke woorden kom je tegen, De schoorsteen

(bimen) heet in VeenendaaI schoorsteengaat,
in Garderen schoorsteenpuup of rookverd「ie‑

Ver en in Bunschoten‑Spakenburg sjoorstee of

Sjoer" Een Veense zeg=egen een kaars, een
kussen en een leunstoei respectievelijk keers,
kussing en zurgie・ in een tijd van giobaIisering

bioeit het diaiect, Er wordt in geschreven en
gezongen en er worden her en de「,WOOrden‑

boeken samengesteid, Op straat hoor je het
Steeds minder en dus hoeft minister Verdonk
het ook niet te ve「bieden,

100 Jaar Harmonie Caec帥a 1904職2004, Een

eeuw Veense muziek door WiIiem Lenderink,
Gel

Ii", 86 p., eigen uitgave, ∈ 15,‑.

Er zjt muziek in dit jubiieumboekje en zeifs

kleur. Johan van Manen verzameIde het mate‑
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Het laatste woord
De朋sforische Verenjg申g Oud VさenendaaI hee# pp 70 november 2005
haar fwinfjgs書e veI碕ar[ねg gevferd. Na een /us血Im is het岬d om voor〃it
fe zfen: Wat Sぬat ons de komende v卿佃ar fe wachfen en wa書denken we
fe ondememen? Het eigen documenぬf;ecentrum wenkL B血nen de
ge鳩sねureerde muren van de oude Ho伯ndね‑ OOk wfy hebben ons voor
het behoud ste而gemaa竹‑ hapen lWe OnZe /eden van dfenst fe kunnen

Z〃h me重ons amhief van boeken, documenfen,伽aちら鮒ms en foわも.
Pub〃ca〃es z

h voo東乙fen: het boek van de onfangs pbtsel加g oveIfeden

aufeur Wbut Jansen: Een Geiders Verhaal, Meester Van de Wester冒ngh en
GeIders Veenendaal; een boek over veIdnamen aan de hand van p帽ch肌
ge kaarfen; een boek over de b〃namen, WaarVOOr "u ZeIis vanuit Amerika

a/ be伯ngsfe〃ing ;s; een V台うns woordenboek.

DOOR HE丁BESTUUR
Toch zien we ook nog even terug. Secretaris

gemaakt. Het zijn de natuurproducten die in het

ineke van Schuppen leidt ons in het jaarversIag

BimenveId en op de Utrechtse HeuveIrug ruim

2005 nog eens langs de beIangrijkste feiten uit

VOOrhanden waren, dan wei daar geteeId kon‑

OnS Verenigingsieven in het afgeIopen jaar en

den worden" in de iezing gaan we terug naar

Pemingmeester Po看and Ottens legt rekening

de tijd waarin natuuriijke processen djt iand‑

en verantwoording afvan de gelden die we onト

SChap vorm gaven en het geschjkt maakten

Vingen en uitgaven, Op onze jaarvergadering

VOO「 de vorming van veen, het hoeden van ai

OP donderdag 23 maart komen beide jaarver‑

die schapen en het teIen van tabak. Verder kij‑

Siagen aan de orde en zaI de kascommissie

ken we naar de niet geringe roi van de mens

haar bevindingen meedeien,

daarin en de sporen die deze verre voorouders

Aftredend zijn de bestuursieden Dick Bouw‑

in de natuur hebben achtergeiaten. Ruime aan‑

huis, Hemie Henzen en Jaap PiIon, Bouwhuis

dacht wordt tevens geschonken aan de fiora en

en Pilon steiien zich herkiesbaar. Het bestuur

fauna door ai deze eeuwen heen, ZOaIs ze uit

Ziet hen graag herbenoemd, Henzen stelt zich

Onderzoek zijn komen vas=e staan. Uiteinde‑

njet herkiesbaar, Het bestuur is hem zeer

1ijk komen we weer terug bij ons huidige land‑

dankbaar voor aiies wat hij acht jaar lang voor

SChap met ai het natuurieven dat nog zo rijke‑

OnZe Vereniging heeft betekend, Geiukkig is hij

=jk aanwezig is rondom onze woonpiaats,

bereid ons zijn diensten te biijven verienen, in

Zijn pIaats steit het bestuur Cor Siok voor, die

Aiie leden zijn van harte weikom op:

Zich nu aI inzet aIs lid van de redactie van Oud
Veen endaa /.

Donderdag 23 maa巾, jaarvergadering HVOV

Na dit aigemene gedeeIte zai Be巾de Ruiter

De heer B, de Ruiter:一Het Iandschap rond

een powerpoint‑PreSentatie houden over ̀Het

Veenendaa=n historisch perspectief

Iandschap rond Veenendaa=n historisch per‑

De Meent, Grote Beer lO

SPeCtief

Aanvang: 19.45 uur, tOegang gratis

, De historie van Veenendaa=s onIos‑

makeiijk ve「bonden met het om「ingende land‑

SChap, Veen, WOi en tabak zijn producten die

Bijeenkomsten na 23 maart: de donderdagen

VeenendaaI hebben doen ontstaan of bekend

22 jun主21 september en 23 november,
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Om te begimen
Geach重e /ezers van ons pehod胎H Wさz帥er a/s畑地c施na書uu明的"iet
trOts Opタmaar We mOefen begmnen met een deemoe的e bu日加g van ons
hoo胸h het maamummer is name仰k een fout gesゆen. h de onder

Sch廟fen坤de fofoS van de verwoes書e br岬sねa章he書/ね佃l J940
genoemdL u佃e伯ard moet dit J945 z拘'・ Verder z{朽a/s gevo匂Van een
misversねnd de鳩gisters over de a向e/apen ja鳩n切he霊vo句e "ummer
nfet meegezonden, ZOdfaf u deze bfy df書nummer a/snog ontl/angL

DOOR DE REDACTIE
Dan ter zake" Na het nummer van maart, dat in

Verder heeft E=eke van Engeienburg voor ons

het teken stond van ̀de oorlog

een tekst uit 1615 ontcijferd, die we naar huid主

, is het dit keer

Weer de beurt aan een bonte stoet onderwer̲

Pen" Hoewel, ZO erg bont is de stoet nu ookweer

ge termen min of meer zouden kunnen betiteien
ais een verzoek tot oplegging van extra water‑

niet, Want na de kioeke vorige editie telt deze

SChapsIasten. Ook toen wisten ze de burger ai

juniuitgave een normaal aantai pagina,s, 28 in

te vinden, Wim van Eist zet een nieuwe hon‑

getai, Dat betekent uiteraard dat er wat minder

derdjarige in de schijnwerpers, Waarmee deze

a面keien zjjn te bewonde「en. Wat hebben we

ieuke en boeiende reeks al een behooriijke

ZOai?

OmVang begint te krijgen. ln de boekenrubriek

A=ereerst blikt dr Daan Thoomes terug op zijn

WOrden twee nieuwe Veenendaaise uitgaven

Vader

besproken ,

de beroemde directeur van de Koningin

Juiiana School, het gebouw waar tegenwoordig

Hemje Henzen b叩een nieuwsgierig mens,

het kantoor van ons bestuursiid PoIand Ottens

Ook nu weer heeft hij de nodige foto

huist.

SnOrd, Waar hij het fjjne van w= weten, Dan voigt

s opge‑

een uitgebreide samen‑
Vatting van de iedenbij‑
eenkomst van 23 maa巾

jongstIeden. Ais u er die
avond niet bij was, kijk

dan zeif wat u heeft ge‑
mist, En ten sIotte is,
ZOais het hoo巾het iaat‑

Ste WOOrd aan de voor‑
Z皿er, Henk van ,t Veid.

Veel ieespiezier!

Herinneringen aan de Koningin Juliana
Sch○○I
A応ou心憎くねc飾e/肘van hef k帽n咋Van de Ve鳩n匂ing Vr胎nllen van het
Na重ionaal Onder咋museum, De SchooI Amo, k鳩eg ;k onねngs he書ver
ZOek om enige persoon仰Ife hehmemgen ap fe sch巧yven t/i書de e匂en
ねgere school卿Hee/ in he書kon heb ;k foen触s ve仰e/d over mg〃l
School岬d ap de schooI van m帥Vader, le Kon励gin Ju伯na Schoo/ Dfe
W轡S m dej訓en vf卿g van de voI句e eeu肌

DOOR DAAN THOOMES

De redactie van Oud
VeenenくねaI heeft daama

gevraagd of ik die herin‑
neringen niet wat uitvoer主

ger w冊e opschrijven,

Daar voldoe ik uiteraard
graag aan. Het is mooi
dat het oude gebouw van
de schooi er nu nog staat

en een andere bestem‑
ming heeft gekregen met
het notaris‑ en het make‑

1aarskantoor, Maar voor
Oudere Veenendalers is
dit gebouw toch nog
Steeds de

̀ULO‑SChooi

aan de Vaaれbrug

en daar Robje Thoomes In matrOZenPak met een doos chocola in de hand voor de koningin, 1950.

wiI ik graag nog iets over (Co/Iecife Daan 77,00meS・)

Vertelien,
Hieronder voigen enige persoo刷jke herinnerin‑

Christe"jke ULO‑SChooi te Veenendaai de eer‑

gen uit de periode waarin ik in de ambtswoning

Ste SChoo=n Nederland die zich Koningin

naast de schooi heb gewoond, Dat was van

Juiiana School mocht noemen, in 195O maakte

1949 tot 1970" Voor de川ustraties heb ik geput

de koningin een ko巾e rondrit door Veenendaai.

uit een stape=am掴eaibums en oude kranten,

Voor de schooI stonden a=e leerIingen opge‑

Herimeringen van sommige Veenendaiers aan

SteId met viaggen en het bord ̀Koningin Juiiana

de ̀Thoomes‑SChooi

zuilen we掴cht nog verder

School

, dat ko巾daama boven de ingang zou

teruggaan, Want mijn vader was ai in 1936

WOrden opgehangen" Bij die geiegenheid bood

benoemd als schooIhoofd (ais opvoiger van de

de zesjarige Robje Thoomes de koningin een

heer Prins) en hij is in 1975 met pensioen

doos chocoia aan ̀voor Ma「jjke

.

gegaan" Zijn ambtsperiode ais directeur besiaat
dus een tjjdvak van 39 jaar.

in de piaatseiijke krant stond het voigende
bericht:

Naamgevjng van de schooI
丁oen prinses Juiiana koningin werd, WaS de

Een Koninklijk bezoek aan een stad of dorp

brengt aitijd een zekere opwinding teweeg, en
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De kinderen opgesteld voor de Koningin Juiiana Schooi, 1950. (Co〃ecrfe Daan 77100meS,)

Zeker in VeenendaaI, dat niet vaak met een

Wiji Burgemeester Bakker haar begroette en

KoninkIijk bezoek vereerd is geweest.

haar de diepe aanhankeIijkheid van de

Het bezoek van Z,K.H, de Prins der Neder‑

Veenendaaise bevoiking verzekerde, Zijn doch‑

Ianden van het vorige jaar iag nog vers in het

ter bood daama een prachtig bouquet anjers

geheugen, maar geen Veenendaier zou gaame
de kans missen om zijn of haar Koningin te be‑

Wilheimus kionk. Het oponthoud had slechts

groeten, Aangezien ook het oponthoud aan de
Markt siechts zeer kort was, hadden veien een

Se bevolking k「eeg geiegenheid haar vorstin toe

goede piaats gezocht langs de route, Welke de

te juichen,

aan, Waama uit duizend kindermonden het

enkeIe minuten geduurd, maar de Veenendaai‑

KoninkIijke stoet zou nemen, ZOdat er op het

Marktplejn geen abnormaIe drukte was, Maar

Zingen op de Markt op Koninginnedag

iangs de geheie route, Vanaf La Montagne tot

ln optocht naar de Markt waar a=e schooikinde‑

aan de Nieuweweg, StOnden rijen mensen hun

ren in ̀oranje kiedij

zongen voor de Koningin.

Vorstin toe te juichen.
Bij het Juiiana‑Zieken‑

∴∴∴∴ ∴:∴∴∴∴∴∴∴

∴∴

huis, bij de Koningin Ju一

iianaschool, het Ouden‑
iiedenhuis, de Chr, Huis‑

:鬱

houdschooi toonde onze

Vorstin de nodige atten‑

¥

ties, Aan de Markt stond
het volta=ige Gemeente‑
bestuur met hun dames
OPgeSteid, aismede en‑
keie duizenden schooI‑
kinderen,

Hare Majesteit bIeef in de
OPen CadiiIac zitten, ter‑
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Opsteiien voor de optocht naar de Markt, OmStreeks 1 95O (CoIlecrfe Daan 77]00meS.)

Eik jaar verteIde burgemeester Bakker van het

heden, Vader had naast zijn universitaire studie

teiegram dat hij aan de koningin had verstuurd

theoiogie ook nog onderwijsbevoegdheden voor

Om haar te feIiciteren, Bij terugkomst op schooi

de vakken Nederlands, Frans, Duits, Engeis,

kregen aiie kinderen een attentie van de

handeisrekenen en boekhouden. Voor Frans

Verenjging Oranjedag, Vader zei na afIoop

ZeIfs een middeibare akte. lngewijden weten

meestaI met enige trots in zjjn stem:

Mijn school

mocht toch weer best gezien worden!

hoeveel studie daarvoor nodig was, Onder‑
Wijsgevenden wilden de Ieerlingen in die tijd nog
̀graag wat ieren

"

Leraren bieven doorgaans

lang aan de schooi verbonden, Om slechts

Bijzonderheden
Aan de ULO is begin jaren v岬g een lagere

enkeie bekende namen te noemen: mejuffrouw

SChooI toegevoegd,丁oen daar duide=jk beIang‑

Jager en de heren Van Essen, Thijs, Augusteijn,

Ste旧ng voor bIeek te bestaan, is het schooige‑

Bogerd en Van Asseit.

bouw naar achteren uitgebreid met het ̀nieuwe
gebouw

, in de bioeiperiode rond 1960 telde de

Het ̀nuide kiasje

van ju冊ouw Arnoidussen

SChooI weI twaaif kiassen. Voor elk leerjaar was

Een bijzondere onderwijzeres die aan de schooI

er een paraiieIklas" Het aanta=eer=ngen steeg

Verbonden was, WaS juffrouw AmoIdussen,

enorm: in 1936 waren er zeven examenkandi‑

Aanvankeiijk had zij een aanste=ing aan de

daten en in 1975 waren dat er zeventig,

Boerschelandse Schooi en daama veie jaren

Behaive de ULO en de lagere schooI was er ook

aan de Koningin Juiiana Schooi. Na haar pen‑

nog een HandeisavondschooI. Aan die opieiding

Sionering zette zij haar werk nog voort met het

hebben veei VeenendaIers in de avonduren hun

̀nulde kiasje

middenstandsdjpIoma gehaaId,

die ̀onvoordeiig

̀Competentiegericht Ieren
niet"

bestond toen nog

Er was gewoon kiassikaai onderwijs,

Leerkrachten hadden dikwijls diverse bevoegd‑

. Dat was bestemd voor ieeriingen
jarig waren. Kinderen die in het

najaar zes werden, mOeSten bijna een heei jaar
WaChten voordat ze naar de

̀grote schooi

mochten, terWiji ze er weI duideiijk aan toe

薫く/
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Juffrouw Amoidussen ln geSPrek tijdens een receptie in La Montagne, OmStreeks 1 960. (Co//ectie Daan 77?OOmeS.)
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Waren" in het nuide kIasje konden om die reden

Verder was hij ook medebepaiend voor de sfeer

V師arigen ai terecht en na een jaar stroomden

OP SChool. Het grappige was dat hij meestaI

deze leeriingen dan door naar de tweede kIas

SPrak over ̀die rotjongens

Van de iagere schooi" Het onderwijs werd gege‑
Ven in een soort huiskamersfee「 op de schooi‑

, VOOrai aIs er weer

PrOPPen PaPier in het aquarium dreven, maar
dat de ieeriingen erg op hem gesteid waren,

ZOider. Het was doorgaans maar een kiein

Later werd hij opgevoigd door de heer Ditewig,

groepje van vijf of zes kinderen. Deze taak heeft

die in eik opzicht een waardige opvolger was"

juffrouw Amoidussen tot haar tachtigste vervuld!

Het werk van conci色rges had in die tjjd voor een

Uiteraard me=oestemming van de inspectie en

deeI bet「ekking op heeI andere taken dan nu, Zo

aan het eind bekroond met een koninkiijke

WaS er een SChooikeider waarin drie enorme

Onderscheiding,

koienkacheis stonden opgesteld voor de centra‑

Ju師ouw Arnoidussen, VOOr VeIen ̀tante Cor,,

ie verwarming in het oude gebouw, het nieuwe

had de gave om met kinderen te kunnen
Omgaan en VOOral ook met moe帥jke kinderen,

Ais a=es met een kind dreigde mis te iopen, Wist

gebouw en het woonhuis naast de schoo上
s Morgens voor dag en dauw stond Leppers aI

koien te scheppen,

Zij aItijd weer resuItaten te bereiken. AIs ze op
haar oude dag nog eens een enkeie keer invieI

SchooIreisjes

VOOr een Zieke leerkracht, ging er een gejuich op

De ieerlingen van de ULO gingen op defiets een

Onder de lee川ngen" Ze was er trots op dat ze

WeeKje naar Eilecom" Kinderen van de iagere

̀haif Veenendaal

t iezen had geiee「d

.

SChooi hadden eik jaar een schooireisje, het ene

jaar met de rode bussen van Garage De Haas
Conci色rges

en het andere jaar met de blauwe bussen van

Onmisbaar voor de schooi was de concierge. F"

Garage Vonk. Fiesjes en krentenbolien werden

Leppers verric皿e de veIe werkzaamheden die

meegenomen, Want het was a=emaal ai duur

in dat grote gebouw zoai te doen waren, maar

genoeg・ Naar bestemmingen ais de He帥ge

Concierge F. Leppers met Daan Thoomes die nOg een beetje bang is voor Sinterkiaas. (Co//ec施Daan 77?OOmeS.)
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Het 25‑jarig ambtsjubiieum in 1 953. Voor die geiegenheid gaat het ̀matrozenpak」e

aan. Van =nks naar rechts: Frits, het echtpaar

Thoomes, Daan en Bob. (Co/Iecfie Daan 771OOmeS.)

Land Stichting, de Bedriege巾es, de Efteling, de

haven van Rotterdam of het BijbeIs Museum,

WaS dan ook een bijzonder drukke receptie in

hoteI De Korenbeurs waar het heugIijke feit
Werd gevierd dat dr. Thoomes 40 jaar geieden

Ambtsjubilea en alfscheid

bij het ondenNijs kwam. Predikanten, Oud‑ieer一

Uit mijn jeugd zijn het voorai de ambtsjub=ea die

iingen, raadsIeden, CO=ega

me zijn bijgebleven, Die werden nog officieei

a=es

s, ieeriingen kortom

was er om het popuiaire schoolhoofd te

gevierd.

feiiciteren.

Dan in 1968 het 40‑jarig ambtsjubiieum met hui‑

De leerIingen zongen het lied ̀Adieu baas Jan

:

digingen in de gymnastiekzaai met de leeriingen
en een receptie in HoteI De Korenbeu「s. De hul‑

diging door de lee「iingen vond piaats in de gym‑

Zaai met een gevarieerd programma met zang

en voiksdansen, Mejuffrouw G, Zwoisman,
Onderwijzeres, SPrak enkeIe woorden tot de

bovenmeester, Daarbij maakte ze een grapje
OVer Zijn onafscheideiijke sigaar:

丁oen ik u de

eerste keer zag, aChter uw bureau, dacht ik

meteen: Dat is nou echt de directeur van een
grote sigarenfabriek,
Het UtIeChts Nieuwsbl去d van 16 oktober 1968

berichtte over de receptie het voigende:

Het
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Het afscheid in 1975 jn het Verenigingsgebouw van Soia Fide. (Co〃ec胎Daan 771OOmeS.)

Een citaat uit Ons Mavo‑Bl乞dvan 25 juni 1975:

De heer Thoomes en zijn medewerkers hebben

VeIe VeenendaaIse jongeren opgeleid voor een
goede baan in onze samenleving, in de latere
jaren zagen zij hem voorai ais een vader=jke
figuur die aItijd opkwam voor hun beiangen.
Leeriingen van aIie kerkeiijke gezindten vonden

Onder zijn leiding op de Koningin JuIianaschooi
een pIaats. Daarbij vasthoudende aan een dui‑
delijke richtiijn name=jk het Evange=e van de
Heer Jezus Christus.
AI v「ij snei daama is er een einde gekomen aan

het ULO/Mavo‑tijdperk en ging dit schoortype op
in het VMBO, Door fusies met andere schoIen
kwam er zo een eind aan de Koningin JuIiana

Schooi. Lokaien van het schooigebouw aan de
Kerkewijk zijn nog een aantai jaren gebruikt

door het Christeiijk Lyceum.
in 2OO4 is mijn vader op 94‑jarige leeftIfd in een

VerZOrgingshuis in Baam overieden. Wat zou hij
trots zijn geweest als hij nog had geweten dat er

in Veenendaai in de wijk Brouwerspoort een
Piein naar hem vemoemd zou worden.
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Ambachtslieden en neringdoenden in
Veenendaal in 1615
h 1615 richt書e secl℃書aIfs S書even PeIf mamens de veem省den der GeIdeISe
en Phenense Venen een vel之Oekschr〃f aan de gedepufeerden van de

Sねten van U柵echf. H〃 deed c略章om〔ねt de kosten van hef onde爪oud van

de Rhenense Grebbed4的W轡arVOOr het veemaadschap ve伯n書woorde仰k
Was, V/emonderd guIden hoger ui書v/e/en dさn begroot en ook de

W貧gen血gse d卸k gerepareerd moest wolden. Di書geId kon niet al/een

Opgeb帽cht worden door de /da咋e con掘bu制e van de veengeno書en

Van drie gu/den per moIgen.
DOOR ELLEKE VAN ENGELENBURG

Er waren in Veenendaai 63 ambachtsiieden en Een antwoord van de gedeputeerden is niet in
neringdoenden gevestigd die geen bezit in het het archief aangetroffen,
Veen hadden en dus niet contribueerden aan het

Veenraadschap, De veenraden verzochten de
gedeputeerden om hen eenmaIig een bijdrage

te laten betaien. He=otaalbedrag was ̀onge‑
Veer=ck lc LXX (17O) guiden

①e胸応用仙女e場

†0嵐姉妨∴」軌砧函脚血・

, VOigens de veen‑

raden ongeveer de heift van wat de veengeno‑
ten a=een ai voor het onderhoud van de

Rhenense dijk hadden bijgedragen,
Bij het verzoek werd een ̀ceduiie

堅塁

approberen

ン

■′、婆 I ≧三・ナ 二老妻 ∴∴言丁 子、 ヾ 「∵‑ 表裏…茎筆、・臆..麦

(=jst) gevoegd

一髪委

met namen en bedragen en aan de gedeputeer‑
den verzocht de
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voorseid gedane settinge te

, Of dit de lijst is die zich in inventa‑

一
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risnummer 195 van het Veenraadschapsarchief

≡.

bevindt, is njet duidelijk,

Uit het verzoek bIijkt dat het niet ging om een

衰・

Vrijw冊ge bijdrage, maar dat de bjjdrage was
̀gequotiseert eick nae haeriuyden facuiteyt

.

、こ

ヽ

Ook b=jkt hieruit dat de iijst niet a=e ambachts一

iieden en neringdoenden omvat, Er zuIien er
OngetWijfeid ook geweest zijn die wei bezit in het
Veen hadden en daarover hun jaar看ijkse contri‑

butie aan morgengeld betaaiden. Het aantai
ambachtsiieden en neringdoenden in Veenen‑
daaI was dus groter dan het aantal dat op deze
=jst staat,

Een kopie van het verzoek aan Gedeputeerde
Staten van Utrecht bevindt zich ook in inventa‑

欝驚藷

risnummer 195, maar is helaas niet gedateerd,
4/ohames en Ca?paareS LuIken, Het menselyk bed所J694.)
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Vreemde woorden

Bronnen en ljteratuur

Approberen goedkeuren, Zijn zegei hech‑

Gemeentearchief Veenendaai, Archief van het

ten aan

Veenraadschap der Gelde「sche en Stichtsche

CeduiIe lijst, akte, SChrifte=jke verkIa‑
ring

Veenen te Veenendaai, inv,nr, 195,
D" Van Manen, Aanzienlijk viek in

Contribueren/

t Stichtse,

Kroniek van de VeenendaaIse samenieving tot

COntributie jaar=jks verschuIdigde bijdra‑
ge over de ingebrachte veen‑

1840, VeenendaaI 2OO工

J. en C" Luiken, Het menseiyk bedryf, Amster‑
dam 1694 (herdruk z.j.).

gronden

Facu Iteyt vermogen

J. Verdam, MiddeinederIandsch handwoorden‑

Gequoticeert opieggen van een aandeei in

boek, Den Haag 1932,

P.J.W" Van den Berk, Latijn bij genealogisch

een hoofdeIijke omslag

Gevai Ien goedgekeu rd

Onderzoek, Den Haag 1997.

Morgengeid poider‑ en WaterSChapslasten,
geheven per morgen

Ordinantie bevei, VerOrdening
Settinge scha軸g, taXatie, hoofdeiijke

OmSiag

Solaisement veriichting

Veenraadschap bestuur van het waterschap
Veengenoten bezitters van veengronden
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geweest. Zij had grote moeite met het schrijven

SCh=der, Jan t「ouwde op 22 december 1923 in

Van haa「 naam;

Renswoude met Petroneiia Catharina Lam.

3" Waarschijn=jk had Rijk Homoet, de eerste

Johan Middeihoven, geboren op 29 september

getuige, Vee=ast van zenuwen, Hij tekende met

1901, OVerIeden op 28 januar=9O2,

R, Hoemet;

4" AIs ambtenaar van de burgerIijke stand fun‑

VaIleistraat l O「

geerde niet burgemeester A.H, Metelerkamp

Jama Homoet stier白n Geiders Veenendaai op

(1875‑1884), maar H. v,d, Schans, Ook tijdens

24 me=940, Niet Iang daarvoor had zoon Rijk,

de ambtsperiode van de burgemeesters P. de

die met zijn gezin op VaIieistraat 99 woonde, de

Wijs (1884‑1888) en jhr mr L,H,J.M, Van Asch
Van Wijck (1888‑19O2) komen we hem regeima‑

tot woonruimte voor zijn ouders, die zich daar

tig tegen aIs degene die huweiijken voitrok;

Samen met hun ongetrouwde zoon Otto vestig‑

5. Opva=end is het prachtige schoonschrift van

den, De ruimte op Va=eistraa= O「 was beperkt,

deze ambtenaar, maar hij heeft een grote biun‑

maar men had het goed naar de zin. Zelfs oom

Stenen SChuur naast zijn huis laten ombouwen

der gemaakt door in de akte te vermeiden dat

Ba巾(Aibe巾us Middeihoven, een broer van Jan)

Dirkje Verhoef, mOeder van de bruid, WaS OVer‑

trok nog bij hen in,

ieden en daama af te sIuiten met:

Waarvan wij

deze Acte hebben opgemaakt en na voo「iezing
Onde巾eekend met den bruidegom, de bruid, de

Vader van de bruid en de vier getuigen, Verkia‑

rende de moeder des bruidegoms en de moeder

der bruid nie=e kumen schrijven ais hebbende
Zuiks niet geieerd,

Het jonge echtpaar Middelhoven‑Homoet ging
WOnen OP het adres Vaiieistraat 97 in Gelders
Veenendaai. Zij kregen acht kinderen, Waarvan
de oudste in Stichts Veenendaai en de overigen

in GeIders Veenendaal (gemeente Ede) werden
geboren:
Dirkje MiddeIhoven, geboren op 10

0ktober

1883, kiuwenwindster. Zij huwde op 9 maart

19O7 in Ede met Hermanus van Ravenswaaij.

Roeiofje Maria (RoeIefien) MiddeIhoven, gebo‑
ren op

6

november 1886, katoenspinster,

Roeiefien trouwde op 23 juli 1 910 in VeenendaaI
met Hendrik van Cape=e.

Otto Middeihoven, geboren op 31 juI=889,
fabrieksarbeider, Ongehuwd gebieven,
丁eunisje Mjddeihoven, geboren op 26 maart

1892. Getrouwd in Ede op = aprj=914 met
Evert van Waisem,
AIbertus Middeihoven, geboren op 19 oktober
1894,

Op

16

aprii

1921

trouwde

hij

Valieistraa= O「 , 2005. (Co/Iectie Win van E/st.)

in

Veenendaai met Antje Demoet.

Na het over=jden van moeder Jama verzorgde

Rijk Middeihoven, geboren op l januari 1898, rij‑

Otto zijn vader beter dan iemand anders dat zou

Wieiherste=er. Trouwde op

kumen en hij deed ook de boodschappen. ln

26 juni 1924

te

VeenendaaI met Rekje van Schoonhoven,

het kieine, knusse huisje was iedereen weikom,

Jan MiddeIhoven, geboren op 22 mei 190O,

Jan Middeihoven mocht zo graag een praatje

53

dat de jeugd hem toezong:

Wij zijn verheugd,

WeVerij, iater werd hij ieerIing‑WeVer bij baas

Omdat vee面g jaar geieden Gij deze school

KooIhuis en omdat het weven hem we=ag,

mocht betreden

. De pers was er getuige van

kreeg hij daama zeIf twee getouwen toegewe‑

dat hij de voliedige tekst van he川ed moeiteioos

Zen en Verdiende hij daarmee J 6,‑ Per Week.

uit het hoofd kon opzeggen, Hij vond het maar

Niet gek voor zo

Wat leuk om ais arbeidersjongen tussen de bur‑

baan spoedig een einde omdat de fabriek werd

gerdeemtjes te zitten op de enige school die er

Verkocht en de inventaris vrijwei geheei werd

OP dat moment in Veenendaai was, Vijf jaar

OVergenOmen door de VSW, VoIgens het ver‑

heeft Jan lager onderwijs genoten en aI vond hij

Siag werden de honderd nieuwe getouwen in

n knaap! Heiaas kwam aan zijn

het niet altijd even ieuk, hij heeft er in zijn iate「e

bedrijf gesteId en de oude stukgesIagen,

leven ontzettend veei pIezier van gehad,

Voor oudere Veenendaiers is het zeker ook leuk
Om te Weten Waar de fabriek van Van de PoiI

Aan de siag

Op tjenjarige leeftIfd moest Jan Middelhoven in

PreCies was gesitueerd. Vooraan in de straat,
Waar iater de groentehandeI van Van Bameveid

de katoen gaan werken, ZOais hij dat uitdrukte.

WaS geVeStigd, StOnd een grote v川a met koets‑

7tねngelkfanken, het personeeisbiad van de

huis, Achter de v川a tot aan de vaarsIoot waren

Veenendaaische Stoomspimerij en

de weverij, Winderij, Sterkerij en machjnekamer

‑Weverij,

StOnd in 1957 stil bij de loopbaan van de hon‑

derdjarige oud‑medewerker, Martin Brink nam

gebouwd. De vroegere handweverij was inmid‑
deis omgebouwd tot een stoomververjj,

ditversIag in 1996 integraai op in hetjuni‑
nummer van Oud Veenen(メaa/

Zijn ee「ste baan vond Jan Middelhoven

bij de firma H, Van Schuppen. ln de kle‑
dingmagazijnen van dit bedrjjf was een
handweverij gevestigd, Waar Jan ais
SPOeljong ervoor moest zorgen dat de

SPOelen voor de wevers kIaar waren om

OP de machines te worden gepiaatst. Hij
Werkte van

s morgens zes uur tot

s avonds

acht uur en verdiende daarmee J l,‑ Per
Week.

Een paarjaar Iater ging hij naar de VSW,
Waar men hem wei kon gebruiken ais
OPSteker in de spinnerij tegen een weke‑

De ambuiante handel van groenteboer Van Bameveid in 1939 voor het

iijkse vergoeding van J l,50. Op deze

Pand Zandstraat 58, het ouderiilk huis van de auteur Van冊ks naar

afdeIing bieef hij echter nie=ang, Want We
iezen dat hij op een kwade dag ruzje

rechts: C. van EIst‑Harseiaar (Zi」n mOeder), Siager Adrie van den Broek,

groenteboer F「ItS Van Bameveid, C. van Eist‑Schoonde「beek (de opoe
Van de schrijver) en W. van Eist (Zi」n tante). (Co//ec施W肋van EIst.)

kreeg met een van zijn medearbeiders,
daarbij een zware klos op zijn voet kreeg en ver‑

in gedachten ga ik terug naar de tijd dat ik ais

trok,

kind in de Zandstraat woonde en groenteboer
n vijftien jaar zijn geweest toen hij bij

Van Bameveid met zijn voIgeiaden handkar bij

Zijn derde baas aan de siag ging: het bedrijf van

OnS aanbelde om te vragen of moeder mjs‑

de heerH, Van de Po旧n deVan de Po=straatin

SChien aardappelen, grOente Of fruit nodig had,

Veenendaai" interessant is dat genoemde fir‑

Groenteboer Van Zetten, die even verderop in

mant van 1844 tot 1855 ook burgemeester van

OnZe Straat WOOnde, bracht zijn waar op dezeif‑

Jan zai zo

OnZe gemeente WaS, dat wil zeggen van het

de manier aan de man,

Stichtse deeI, Jan MiddeIhoven moest in eerste

We gaan terug naar Jan Middelhoven, Hij kon

instantie nieuwe weefgetouwen poetsen voor de

OPnieuw terecht bij de Veenendaaische
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Stoomspinnerij en ‑Weverij, kwam te werken

ho「en dat het prins Hendrik was,

Onder touwbaas Kobus Bouman en kreeg in de
WeVerij twee getouwen onder zjjn beheer. Uit

Soldaat

het verhaaI blijkt dat het wei een paar oude

In 1876 werd Jan Middeihoven in het inschrij‑

exempiaren waren. Maar met Bouman werd

Vjngsregister van de gemeente Ede ingeschre‑

afgesproken dat hij na het vervuiien van zijn m冊

Ven VOOr de iichting 1877. Hij kreeg bij iotjng

taire diens坤d terug kon komen en dat hij dan

nummer 51, Werd op 7 mei 1877 ingeiijfd en is

betere getouwen zou mogen bedjenen. Dus

uit hoofde van expiratie van dienst op 6 mei

niet… Jan MiddeIhoven kreeg dezeifde machi‑

nes toegewezen, Pikte dat niet en hieid het bij de

1882 uit de dienst ontsIagen, Is daar a=es mee

gezegd? Nee, Want VOOr Jan Middelhoven

VSW voor gezien.

Wa「en deze vijf jaren zo belangrijk, dat hij er

Eigen baas

de interviews die hem werden afgenomen op

Hij werd koopman in manufacturen, Tot zijn

dat hij steeds weer zijn diensttijd aan de orde

uren over kan praten, Het vaIt bij het lezen van

kiantenkring behoorde voorai de boerenbevol‑

Stelde. Geweidig vond hij het dat hij ais soIdaat

king in de omgeving van VeenendaaI, Benne‑

Zijn koning heeft mogen dienen en, ZOals hij dat

kom en Wageningen, maar OOk in Nijmegen en

uitdrukte, ̀oppasser bij de hogen

ApeIdoom kon men Jan Middeihoven met zijn

Met enige trots ve巾eide hij dat hij brieven van

mocht zijn,

handel tegenkomen. Het beviel hem uitstekend

Zijn maats moest iezen en schrijven, Want mOCh‑

en hij was zeker nietjaIoers op zijn co=ega

ten zij dat laatste ai kumen,

s. ln

het Nieuw Utrec励s Dagblad van 26 september
1957 werd dat zo verwoord‥

Neen, het verging

PreCies op de d

s, de t

Zij letten niet altijd

s en voorai de dt

s

, Jan

Middeihoven bracht zijn diensttijd door in

s in de lapjeshandei, die

Nijmegen en had in het nabijgeIegen Groesbeek

nu over grote zaken beschikken. Jan bie6f kiein

Veei schietoefeningen en manoeuvres, grOte

en mogeiijk is hetjuist dit wat hem zo

Veidoefeningen die door de oudere Veenenda‑

Jan njet ais zijn coiiega

n gelukkig

mens maakt en bovendien hem stempeit aIs een

iers meneuveis werden genoemd,

doodeerIijk mens, die de slagen van he=even
niet kon ontlopen, maar Steeds de moeiijjkheden

Handtekeni ng

het hoofd wist te bieden en in ve巾OuWen Zijn

De trouwdag van Jan Middeihoven viei op l「

levensweg bewandeide.

augustus 1883・ Hij had kemis gekregen aan de

Een kIeinzoon van MiddeIhoven wist zjch te her‑

fabrieksarbeidster Jama Homoet, geboren op 4

imeren dat zijn opa, ais deze een dag naar

maar=857 in Stichts Veenendaai, en Samen

Nijmegen moest, meer dan eens urinemonsters

durfden zij de grote stap wel te wagen, De

Van Zieke dorpsgenoten meenam voor de daar

Ouders van Jama waren Teunis Homoet en

WOnende ̀waterkjjker

, De urine werd nauwkeu‑

rig door de man bekeken en hij zag direct wat er
aan mankeerde en aan welke ziekte de pati色nt

ieed" Mjddeihoven kreeg tegelijke申d een ad‑

Dirkje Verhoef.
Het huweIijk vond pIaats in Veenendaal. Ais
getuigen waren aanwezig Pijk Homoet, 23 jaa「,

fabrieksarbeider, broeder van de bruid, Jan

Vies voor behandeiing mee,

Roor, 33 jaar, WOlkammer, ZWager Van de bruid,

in Apeidoom gebeurde het dat hij tijdens zijn

beiden wonende in VeenendaaI, Hendrik

rustpauze in het pa「k eens een praatje maakte

Middeihoven, 59 jaar, WOikammer en Hermanus

met iemand die daar aan het vissen was, Hij zag

MiddeIhoven, 53 jaar, OOmS Van de bruidegom,

Wei dat op enige afstand een agent op de uitkijk

beiden wonende in Ede, De huweiijksakte is om

StOnd" De visser was ailerv「iendeiijkst en bood

enkeie redenen bijzonder te noemen.

hem zeIfs een sjgaar aan. Bij ve面ek liep hij

1・ De bruidegom zette een duideiijk leesba「e

langs de agent en deze vroeg hem of hij wist van

handtekening" Niemand zai eraan twijfeIen dat

Wie hij de sigaar had gekregen. Toen hij op deze

hij vijf jaar iager onderwijs heeft gevoIgd;

Vraag Ontkemend antwoordde, kreeg hij te

2・ De bruid is vermoedeiijk njet op schooi
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geweest・ Zij had grote moeite met het schrijven

SChiider, Jan trouwde op 22 december 1923 in

Van haa「 naam;

Renswoude met Petrone=a Catharina Lam.

3" WaarschijnIijk had Rijk Homoet, de eerste

Johan Middelhoven, geboren op 29 september

getuige, Vee=ast van zenuwen. Hij tekende met
R, Hoemet;

1901, OVerIeden op 28 januari 1902.

4・ AIs ambtenaar van de burgeriijke stand fun‑

Va=eistraat l O「

geerde niet burgemeester A,H, Metelerkamp

Janna Homoet stier=n Ge獲ders Veenendaai op

(1875‑1884), maar H. v,d, Schans. Ook tijdens

24 me口940, Niet lang daarvoor had zoon Rijk,

de ambtsperiode van de burgemeesters P, de

die met zijn gezin op Vaiieistraat 99 woonde, de

Wijs (1884‑1888) en jhr mr LH,J,M. van Asch
Van Wijck (1888‑1902) komen we hem regeima‑

Stenen SChuur naast zijn huis iaten ombouwen

tig tegen als degene die huweIijken voitrok;

Samen met hun ongetrouwde zoon Otto vestig‑

5, Opva=end is het prachtige schoonsch皿van

den‑ De ruimte op Va=eistraa=O「 was beperkt,

deze ambtenaar, maar hij heeft een grote bIun‑

maar men had het goed naar de zin. Zeifs oom

tot woonruimte voor zijn ouders, die zich daar

der gemaakt door in de akte te vermelden dat

Ba巾(Aibertus Middeihoven, een broer van Jan)

Dirkje Verhoef, mOeder van de bruid, WaS OVer‑

trok nog bij hen in,

Ieden en daama af te sIuiten met: ̀̀Waarvan wij
deze Acte hebben opgemaakt en na vooriezing
Onde巾eekend met den bruidegom, de bruid, de

Vader van de bruid en de vier getuigen, Verkla‑

rende de moeder des bruidegoms en de moeder

der bruid nie=e kumen schrijven ais hebbende
Zulks niet geiee「d:

Het jonge echtpaar Middeihoven‑Homoet ging
WOnen OP het adres VaiIeistraat 97 in Geiders
Veenendaai. Zij kregen acht kinderen, Waarvan
de oudste in Stichts Veenendaai en de overigen

in GeIders VeenendaaI (gemeente Ede) werden
geboren:

Dirkje Middeihoven, geboren op IO oktober
1883, kIuwenwindster, Zij huwde op 9 maart

1907 in Ede met Hermanus van Ravenswaaij,

Roeiofje Maria (Roeiefien) Middeihoven, gebo‑
ren op

6

november 1886, katoenspinster,

Roeiefien trouwde op 23 juIi 191O in Veenendaai

met Hendrik van Cape=e.

Otto Middeihoven, geboren op 31 juii 1889,
fabrieksarbeider, Ongehuwd gebieven.
Teunisje Middeihoven, geboren op 26 maa巾

1892, Getrouwd in Ede op = aprii 1914 met
Eve直Van Waisem.

AIbertus Middelhoven, geboren op 19 oktober
1894"

Op 16

VaileiStraa=O「 , 2005. (CoI/ecrfe Mm van Etsf)

aprji 1921 trouwde hij in

Veenendaai met Antje Demoet,

Na het overIijden van moeder Jama verzorgde

Rijk MiddeIhoven, geboren op l januari 1898, rij‑

Otto zijn vader beter dan iemand anders dat zou

Wielherste=er. Trouwde op

kumen en hij deed ook de boodschappen. in

26 juni 1924

te

Veenendaai met Rekje van Schoonhoven,

het kieine, knusse huisje was iedereen weikom,

Jan MiddeIhoven, geboren op 22 mei 1900,

Jan Middeihoven mocht zo graag een praatje
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maken" Hij voeIde zich in dit huisje op Geiders

Receptie

thuis" Heei vaak trof men hem aan gebogen

De viering van zijn honderdste ve可aardag op

OVer Zijn oude, OPengeSlagen bijbeI of een pre‑

Vrjjdag 27 september 1957 werd een heie hap‑

kenboek"

Pening. in de Vaiieistraat en een deeI van de
Prins Bemhardlaan werd royaaI gevlagd‑ In een

Hij was een eenvoudig en vroom

mens, die zonder de relatie met zijn HemeIse

Vader niet leven kon,

auto werd de jarige

Hij ging alieen de deur ujt om naar z,n iand te

ZOdat hij met ejgen ogen kon zien hoe de heie

s morgens rondgereden,

gaan, VOOraan OP het Benedeneind, eVen VOOr‑

buurt met hem meeieefde, Zijn jongste zoon

bij de Polderweg" Daar was hij vee=e vinden,

Jan, die op Va=eistraa=25 woonde, had zijn
huis opengesteId voor familiebezoek en voor de

receptie, Waar iedereen die Jan Middelhoven
Wilde feIiciteren

s middags na twee uur welkom

Het werd een drukte van beiang, Buurtbewoners
boden een prachtige leunstoei en enkeie ande‑

re geschenken aan. Burgemeester Oidenhof
Van Ede kwam fe=cite「en en overhandigde de

honderdjarige een enveioppe met inhoud.

Burgemeester Bakker kwam de geiukwensen

OVerbrengen van de inwoners van Veenendaai,
De vier piaatseiijke predikanten van de

Hervormde Gemeente van Veenendaal waren
aanwezig, alsmede pastoor Beckers en kape‑

1aan Egbers van de Rooms‑Katholieke Pa‑
rochje・ Bijzonder verrast was de jarige met de

komst van de famiIie Van Ravenswaaij uit
Canada" Zij hadden hun verIof zo gekozen dat
Zij nu op zijn ve巾aardag konden zijn, Teiegram‑

men en brieven werden ontvangen uit binnen‑
en buitenIand en Iaten we ook niet de overige

Jan Middeihoven op zりn mOeStuin aan het

Benedeneind. (CoIIec!ie J. van der PoeI‑Van

geschenken en de veie bloemstukken vergeten.

Ra vens wa帥)

De serenade, die een Veenendaais koor hem
Wilde brengen, Werd op verzoek van de jarige

En waar hij ook voor naar buiten kwam was de

afgezegd. Voor Jan Middeihoven, Zijn kinderen

Ouden van Dagentocht, geOrganiseerd en ver‑

en kleinkinderen was het een onvergeteiijke

ZOrgd door de Vereniging Oranjedag, Daar keek

dag,

hij ieder jaar weer naar uit. De tocht van 1951

WaS VOOr hem iets geweidigs, Men ging naar

Afscheid

Njjmegen en omgeving en dat was toch de

Vaiieistraat 125 was het laatste huis van de

Streek waar hjj zijn m冊aire dienst had doorge‑

ZOgenaamde Lindeboom, bij de Veenendaiers

bracht?

beter bekend ais De Leindeboom, Het was een

Een van Jans kieindochters ve巾eide mij dat voor

rijtje van acht woningen, genummerd van

het schoonmaken van het huisje een regeijng

Va=eistraat l「「 tot en met 125

WaS get「Offen door kinderen en kIeinkinderen.

Waren we klaar met onze beu巾dan iegde opa

en werd zo

genoemd vanwege de drie iindebomen die voor
deze huizen stonden, Ma巾n Brink weet te ver‑

een krant op tafei, We Pelden wat pinda

daa「na kregen we een gulden,
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s en

te=en dat ze werden gebouwd in opdracht van

fabrikant Recter,

Het ri」tie huizen bekend aIs De Leindeboom, 2OO5. (Co〃ecife W肋陥n E胤)

Wie had dat gedacht? Een maand na de viering

algemene begraafpiaats aan de Mumikenweg

Van Zijn eeuwfeest, OP 31 oktober 1957, 0Ver‑

in graf nummer 2e kiasse 290.

Ieed Jan MiddeIhoven en moest hij het huisje
aan de Vaileistraat lO「 veriaten om intrek te

nemen in het Huis van zijn HemeIse Vader met
de veie woningen. Hij werd begraven op de

Graag wil lk mev「ouw D・ Hazelege「‑Van Ravenswaajj en

mevrouw W. Oosterbeek‑Middelhoven bedanken voor het
gesprek dat ik met hen mocht hebben en mev「ouw G

Middeihoven voor de teiefoniSChe lnformatie.
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Uitgelezen
Een boek over een b咋Ondere schooI栃l佃enenくねa/ en een boek over
een b卿nde鳩VeenenくねferL Over een schoo/ met een selfeuze bood‑
SChap en over een man伽e de佃ch aan z拘I kont had hangen. Mらar面e

meen書くね書er ap dfe schooI nfe重gefachen MoId書en da書伽e nar ook "iet
ems的kon z殉I, Ve岬is章z細h・ De uifersfen raken e/船aI; Zeggen Ze m

何首nk巧k

DOOR GER丁GROENLEER

̀… en te doen onderwijzen

, Geschiedenis

Van de Johannes Calvijnschool te
Veenendaai 1931‑2006

door M,H. Kareis‑

bracht dominee Kok en zijn gemeente in 1956 in
de Christelijke Gereformeerde Ke「k. ln hetzeifde
jaar werd een nieuwe言nterkerkeiijke schooiver‑

Meeuse, A" Kok en C"W" Pronk‑Van Middeikoop

eniging op reformatorische grondsIag opgericht

(redactie)" GeT=", 278 p., eigen uitgave, e 17,5O.

en een nieuw schoolgebouw betrokken aan de

Het boek bestaat uit een integraIe herdruk van

netjes Johames CaivjjnschooI (P. 80). Momen‑

het geijjknamige jub=eumboek ui=991 en een

teel heeft de schooI 7OO ieerlingen en twee loca‑

kieine「 tweede deeI dat de laatste vijftien jaar

ties・ De gebouwen hebben in het boek een pro‑

behandelt" is deel l voorai gebaseerd op

minente piaats,

Duivenwa上

De Kokse schooi heette vooれaan

archiefonderzoek, in dee1 2 zijn het herimerin‑

ln dee1 1 zijn de Ⅲustraties er door de herdruk

gen en anekdotes die de boventoon voeren,

niet op vooruitgegaan. Ze zijn zwarter en daar‑

Door deze formule lijkt het op het eerste gezicht

door onscherper geworden. Een heeI verschil

OP een lappendeken. Wie echter verder Ieest en

OOk met de kieurige piaatjes in deeI 2, enkeie

kijkt, Ontdekt vanzelf het samenbindende eie‑

Onheidere exempiaren (P. 189, 192 en 218) bui‑

ment: de betrokkenheid bij de schooI van perso‑

ten beschouwing geIaten. OngewiId komisch is

neeI, bestuur en ouders, AilerIei iapjes, een

de werking van de niet herkende ietters uit 1 991 ,

PatrOOn.

Zo werd de Zandstraat de ZandstraaI, W,
richtte dominee R. Kok van de

Vaa巾es W. Vaanjes en dominee Point du Jour

Gereformeerde Gemeente een eigen, kerkeIijke

in 1930

dominee Po int du Jour. Humor zit er ook in

SChooivereniging op. Hij deed dat naar aaniei‑

SOmmige terugbiikken. Het jongetje dat met een

ding van ̀de op veIe scholen gebrachte opper‑

emstig snuitje een psalmve「s opzei: ̀Hjj, de

VIakkige, aangePaSte gOdsdienst

Vorst der aard

(P. 15), Een

is die guiden waard

, De muis op

jaar iater gingen 176 kinderen voo「 het eerst

Het Kompas, De kiusjesman van de DuivenwaI

naar de ̀Kokse school

die de waterieidingen liet iopen, Informatief is

aan de Hoogstraat (P,

24). Ais enige grondsIag goIden daar de Bijbel

het verhaaI van juffrouw C,N,A. Luteijn over

en de belijdenisgeschriften. 1n de oorlog steide

haar werk als remediai teacher en zeIfkritisch

het bestuur zich principieei op bij de opgave van

dat van juffrouw G. van de Vendei over haar roi

joodse leeriingen en de benoeming van perso‑

ais kieuterjuf,

neei" Ook bij de zuivering na de bevrijding voer

Je kunt zien dat veel mensen zich hebben inge‑

de schooI haar eigen koers, ̀Geen opgave ver‑

ZetVOOr het boek. Het ziet e「 goed uit, Dat het in

Strekt, kumen we zelf wei beoo「deien

de eerste piaats bedoeid is voor de eigen kring,

, aldus de

SeCretaris in 1945 (P. 56),

is iogisch" Maar dat het ook voIop een Veens

De kerkstrijd over het ̀aanbod van genade

boek is言S mOOi meegenomen. Imposant zijn de

56

VeIe schooifoto

s van ai

een museum van de grond te ti=en, Waren in

die Veenendaalse kinde‑

kannen en kruiken

ren, Meester J,C. Door‑

Beter op dreef is Brink bij Jan van Ha「develds

? Misschien is het kIeinkunst,

nenbai raadpieegde voor

historische tekeningen va正t Veen. De bijschriト

hun namen de absentie‑

ten zijn puntig en getuigen van kemis van

1ijsten∴Wat is het toch

Zaken. Bij veeI tekeningen is er iets met het per‑

beiangrijk, dat men het

SPeCtief, maar nOStaIgisch zijn ze wei, De mees‑

archief bewaa巾!

, aidus

te door Van HardeveId getekende gebouwen

meesterJ, Van den Brink

bestaan niet meer, Op pagina 131/132, PreCies

OP Pagina 7, Voor het

in het toch ai krakkemikkige stuIpje van Ba巾Van

boek kunt u beiien met

de Johames CaivijnschooI, 0318 553733.

BameveId, Zit een heus gat, Hopeiijk ben ik de
enige die daar iast van heeft. En er tegenover
Staat dat de verantwoording van bromen en川u‑
Straties voo山effeIijk is, Eind goed, al goed, Of is

Liefde voor Veenendaa○○ Jan van HardeveId,

de wens hier de moeder van de porseIeinkast?

een creatieve duizendpoot door Martin Brink.

Jan van HardeveId heeft zijn boek, ik denk dat

Ge冊, 208

p,, Kooi Boeken Veenendaai ‑

hij op zijn best was aIs practicai joker, aIs decor‑

Ederveen, lSBN 906423213x, ∈ 22,50,

en rekwisietenbouwer en ais sneitekenaar,

EtaIeur en decoratieschiIder, tekenaar, Cabare‑

Wagen (P, 57), de nachte=jke trouwerij (P, 64),

tier, fopwinkeiier, aamemer Van krantenartike‑

de nieuwe begrafenisauto (P. 79), de giraffe in

ien en adveれenties, VVV‑agent, Kangoeroe,

het Va=eibad (P, 96), het varken op de leer (P,

Kosteiijk zijn de jonge vader achter de kinder‑

Lion, PrOmOtOr Van Veenendaai: Jan de Leut

1O3) en de burgemeester met het gemeentehuis

(1925‑2OO3) was inderdaad actief, Creatief en

(P, 198). Maar diezeifde Jan van Hardeveid kon

VeeIzijdig. Dit stevig gebonden boek gaat over

OOk ̀een p10tSeiinge emst van ongekende diep‑

Zijn ieven en meer nog over zijn werk. De tekst

te

etaieren (P. 106). Hij heeft zijn boek.

is van Martin Brink, de tekeningen zijn van de
hoofdpersoon zeIf.

in hoofdstuk 3 komen we Jan van HardeveId
tegen als potsenmaker in Nederiands‑1ndie. Zijn
Cabaretgroep gaf daar in drie jaar tijd 1375 voor‑
Ste冊ngen en Jan staI de show ais SuItan van

Plurkije, Hij was ̀de man dje de rest van het
ieger lachen iaat

(P, 31). Hoe gevaariijk het ook

VOOr een frontcabaretier in lndie was, biijkt uit de
aantekeningen die hij in juii en augustus 1947
maakte (P. 38‑43),丁och is Indonesie altijd zijn

tweede vaderIand gebieven, ̀We moeten het nu
nog jammer vinden dat we het land niet meer
hebben

, Zei hij in 1974,

Jammer is ook dat de tekst nogaI rommeIt en
rammelt en dat de

川ustraties zo bIeek en zo

klein zijn" Zo komt het datje pas navee=nspan‑
ning op pagina 45 de blote borsten van de

Baiinese vrouwen ziet. Mijn eerste gedachte
WaS: ̀Die uitgever du皿

Nu denk ik dat het

gewoon kunst is. Maar of dat ook geidt voor een
PaSSage aIs ̀De pogingen om in VeenendaaI
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Bijzonder belicht
Ook ;n d碑仙mmer Pfaatsen we weer een aanねI foto5 ui書de ui健yebI℃鵬

CO川ec飾e v柳de朋sto面eche Veren日加g・ Wee書u waar de fo書o,s z帥geno‑
men of面e erop sねan? Be/ den mef Ge丑Groen/der over[ぬg /脚18
538203) of is avoncts /脚18 518204) of me書Cor Sbk 5 avonds "318

51306礼

DOOR HENNiE HENZEN

De tamboer‑ma†tre op de foto rechtsboven op

We hebben deze keer drie nieuwe foto

Pagina

eerste foto herkemen we wethouder Ant, de

27

van het maaれnummer is door

s" Op de

mevrouw F. van Manen‑Van Leeuwen herkend,

Ruiter, die enthousiast een beker uitreikt aan…

Het is Dirk Sukke上Heiaas is het bij deze ene

We hopen dat u weet wameer dit is gebeurd en

reactie gebieven,

ter geiegenheid waarvan. Natuuriijk hopen we
het meest op het bekend worden van de namen,

Op de tweede foto zien we burgemeester
Bakker en zijn echtgenote, die een aantaI stem‑

mig geklede heren fe=citeren, We vragen ons af
Wie e「 worden gefeiiciteerd en waarmee,

De laatste foto is van oudere datum, Ook daar
hoogwaardigheidsbekleders

maar de vraag is

Wie het zijn en waarom deze foto is gemaakt.
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De laatste tijd k「ijgen we niet heei veeI reacties op de foto

s" Vandaar een extra aanmoediging: ais

u hier iets of iemand herkent, beit u ons dan aistubIie冊De teIefoon is geduidig"
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Het landschap rond Veenendaal
Gewoon書egetrouw /s de eersfe b咋enkomst van he書/aar tevens de jaar̲

VergadさI血g" DaaIOm Werd qp 23 maa巧VOOrdef de tez肋g bego句eeIS重
het huishoude仰ke gedeeIte behande/d. De voorz/t書e′ be伯ehtfe enke/e
punten ui書het /aarversねg en gmg vervo匂ens over ap het乃hanCfee/ ver
Sfag・ Di書versfag gaf een捌lancieeI gezonde ve鳩nゆ血g te z;en.

DOOR INEKE VAN SCHUPPEN

Het totaie resuitaat bIeek uit te komen op

Haar taak wordt overgenomen door de heer

∈13,177,07. Het voorstel van het bestuur om

Berry Henzen.

∈1・5OO,‑ VOOr het nog uit te geven boek van wij‑

in de pauze werd veel belangste=ing getoond

ien Wout Jansen te reserveren, aan de voorzie‑

VOOr de tekeningen van de restauratie van de

ning documentatiecentrum e 4,OOO,‑ en aan de

Ho=andiafabriek en de ruimte waarin het docu‑

VOOrZjening boekuitgaven ∈ 2.000,‑ tOe te VOe‑

mentatiecentrum zai worden gehuisvest,

gen en de aigemene reserve met ∈ 5,677,07 te
Verhogen, Werd zonder bezwa「en door de ieden

Geologische processen

aangenomen, De kas was doorde heren Wi= en

De lezing van deze avond, ̀Het iandschap rond

Sch=peroort in orde bevonden, De kascommis‑

VeenendaaI in historisch perspectief

Sje voor voIgend jaar zai worden gevormd door

ZOrgd door de heer Be巾de Ruiter. Hij legde uit

, Werd ver‑

de heren Schiiperoo巾en Looijenga, Nadat het

dat, naaSt natuurPrOCeSSen en Cuituur‑histo「主

financieei verslag en de begroting voor 2OO7

SChe invIoeden, OOk geoiogische processen in

Waren gOedgekeurd, kon aan de pemingmees‑

de ioop van de eeuwen he=andschap rond

ter decharge worden verieend, Ondanks het

Veenendaai hebben gevormd, Deze processen

goede resuItaat van het afgelopen jaar steIde de

en de invIoed van de mens daarop hebben

VOOrZjtter voor de contributie voor

geieid tot de natuur zoais we die op dit moment

2007

met

e 2,50 te verhogen tot ∈ 17,50 in verband met

hebben" Hij verhaaide van de ontwikkeIingen

de benodigde financien voor het nieuwe docu‑

Van de natuur op de hogere gronden (Utrechtse

mentatiecentrum, Ook dit voo「stei werd door de

Heuveirug) en de lagere gronden (het Binnen‑

ieden goedgekeurd.

Veid).

De heren Bouwhuis, Piion en Henzen waren

Gedurende een輔nk deel van het Pieistoceen

aftredend, maar aiieen de heer Henzen steIde

ZOrgden rivieren voor een constante aanvoer

Zich niet meer verkiesbaar. in zjjn piaats werd

Van Zand, grjnd en kiei, Voorai de Rijn en de

de heer Siok als nieuw bestuursiid benoemd, De

Maas voe「den veel materiaal (= fiuviatieie afzet‑

heer Henzen werd voor zijn vele activiteiten de

tingen) aan, ZOais is gebieken uit mineraien‑ en

afgeiopen jaren beioond met enige lovende

grindonderzoek,

WOOrden, een bos bioemen en een enveiop met

Het Pieistoceen kende meer koude periodes,

inhoud. Hoewel hij afscheid neemt ais bestuurs‑

maar voor de vorming van ons iandschap wordt

1id, ZaI de heer Henzen wel de commissie

het Saalien (20O,OOO‑1 00,000 jaar geieden) de

Documentatjecentrum onder zijn hoede blijven

belangrijkste geacht, Een grote ijskap bedekte

nemen. BIoemen waren er ook voor mevrouw

toen Noord‑Europa, Doordat in het dikke pakket

Heinie Brands, die de afgelopen jaren de ieden‑

iandijs veei water zat opgesIoten, lag de zee‑

administratie en de boekentafel heeft verzorgd.

SPiegei circa 「OO meter lager dan nu, Dit landijs
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/

Tekening van het nieuwe documentatieCent「um.

bereikte ook Nederland en bedekte in zijn groot‑

Veenvo「mi ng

Ste uitbreiding ongeveer het gebied ten noorden

in het Eemien (100,000‑75,000 jaar geieden)

Van de lijn Haariem‑Nijmegen. Vermoedeiijk

Stegen de temperaturen. De ijskap smolt en de

WaS het ijs meer dan 200 meter dik,

OCeanen iiepen weer voI, ZOdat de zeespiegeI

De voo巾bewegingssneiheid van het ijs was aan

Steeg, Er vormde zjch een binnenzee tot aan de

de rand niet overai even hoog。 Daardoor

Piek waar Veenendaai nu lig=n de ondergrond

bewoog het zich in 50 to=OO meter dikke ton‑

in dit gebied is op een diepte van zeven tot acht

gen of iobben, die a=es wat op hun weg kwam

meter zeekiei aangetroffen,看n de Weichseiien

OPZijschoven. Zo ontstonden de stuwwa=en die

iJstijd (75,OOO‑1O.OOO jaar geleden) werd het zo

nu nog als heuvelruggen op diverse piaatsen in

koud dat het subarctisch bos piaatsmaakte voor

OnS iand aanwezig zijn, E6n zo

een toendravegetatie,

n lob schoof het

gebied binnen dat we nu de Geiderse Vaiiei

Door harde westenwinden werd zand vanuit de

noemen en vormde op de grens van zijn maxi‑

Utrechtse HeuveIrug de Va=ei ingebiazen en

maie uitbreiding in het westen de Utrechtse

VOnd duinvorming pIaats. Toen het warmer werd

Heuveirug en in het oosten de stuwwal van Ede‑

en het meer begon te regenen, Werd het

Wageningen,

BimenveId een drassig gebied waarin veen ont‑
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StOnd" Veen ontstaat als pIanten naar de bodem

akke巾es,

Zakken en door gebrek aan zuurstof siechts

De landbouw bracht een cuItuuromsIag teweeg

gedeeiteIijk verteren. Na eeuwen ontstond een

en het aantai mensen en boerderijen nam toe,

VeenIaag van ruim zeven meter dik,

Door intensiveringstechnieken ais braakligging,
bemestjng en wissei‑

懇… ※ ∴∴

bouw konden steeds

滋

meer monden gevoed
WOrden en ontstonden
er kieine permanente
nederzettingen en ge‑

huchten. Remmerden is
ZO

n nederzetting uit de

lJzertIfd ( 750 tot O voor

Christus)" Eenkoom (een
VOOrioper van tarwe),
高

煎

音

糊〉・′臆

emmertarwe, gerSt, VIas
en erwhen werden ver‑

bouwd, De eerste spo‑
ren van landbouw in

OnZe OmgeVing werden
Schemat'SCh profiei van een veria=dende pias. Dit is het ideaaIbeeld van de ciimax ln de veen‑

gevonden op de zuide‑

VOrming tot hoogveen toe. Het hoogvee= ruSt OP de gytUa, de oudste veeniaag van de plas. De

ijjke fianken van de

ZWaarte Van de bovenliggende veeniagen drukt deze grondlaag in de richting van de pijien weg.
Zonder de gyttja (= OOrSPrOnkelijke opvui=ng van de oerplas met uit orga川SChe stoffen opge‑

bouwd laagveen) lS het hoogveen niet denkbaar. De lage venen in de Geiderse Va=ei hebben

Utrechtse Heuvei「ug,

Hier werden akkers aan‑

dit ideaalbeeld =ergenS bereikt. Het karakter van laagveen bIeef behouden, met ais ciimax de

geiegd en doden begra‑

biauwgrasianden. Waa白n de Vailei een OOrSPrOnkeiijke zandbodem aangetroffen wordt, kon

Ven in grafheuveIs, Het

nooit hoogveen ontstaan. (GemeenteaI℃hief Veenendねらoo〃ecrfe A.P. de Kleuve hvenね爪e‑

Zijn de grafheuveis,

nummer 91 7,)

Waarvan er tuSSen Ame‑

Mensen

rongen en Phenen nog zo

Zevenduizend jaar geleden ontstonden dichte

den zijn, die de opvailendste sporen uit dit verre

bossen met iinde‑ en eikenbomen, Waar runde‑

Verieden vormen,

n vijfentwintig te vin‑

ren ieefden. Doordat bomen doodgingen, Ont‑

Langzaam begon de mens de natuur naar zijn

StOnd er een rijke humusiaag, WaarOP dichte

hand te zetten" Het bos werd ijIer en opener en

WOuden groeiden" in de aardiagen bleven de

door overbeweiding verdween het ten sIo慣e

diverse stuifmeelkorreIs eeuweniang intact,

helemaai" Rond de negende eeuw werd het

Waardoor het mogeiijk is na te gaan welke pian‑

Paard ais trekdier ontdekt en werd de grond

ten in welke perioden groeiden.

OmgePIoegd voor meer opbrengsten. Buu巾

in deze tijd liepen ook mensen rond. in eerste

SChappen ontstonden en men begon in te zien

instantie wa「en dat jagers en vissers, die de

dat voor ontwikkeiing en vooruitgang samenwer‑

natuur nauwelijks beTnvIoedden. Maar daama

king heei belangrijk was. De grootste verande‑

kwamen de akkerbouwers, die zich onder ande‑

ringen deden zich voor van de eifde tot de der‑

re tussen Amerongen en Rhenen vestigden. Ze

tiende eeuw,

VOOrZagen door de akkerbouw in hun levenson‑
derhoud, Waardoor ze op dezeIfde piaats bIeven

Heide

en hun omgeving wei be丁nvIoedden. Ze hielden

Het bos was verdwenen en daarvoor in de

hujsdieren en runderen, die de jonge Ioten van

Plaats groejde heide・ De groepen boerderijen

de bomen aten, ZOdat er open piekken ontston‑

breidden zich uit tot kIeine dorpen, MeestaI ston‑

den. Die kwamen er ook door de aanIeg van

den de boerderijen rondom een open ruimte, de
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brink geheten, die gebruikt werd om het vee te

Bij Ede Iigt nog een oude stuifwaI. De akkers iig‑

VerZameIen・ Bijna aile dorpen op de fianken van

gen precies op het duin, het zogenaamde kam‑

de Utrechtse Heuveirug en de Veiuwe zijn van

Peniandschap, Het Bimenveid bevindt zich tus‑

OOrSPrOng Zuike brinkdorpen,

Sen Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaai.

Nu kwam ook de potstaicuituur op, De mens

in het Binnenveld zijn a=e wegen recht, maar

ging schapen houden en ontdekte dat de mest

een stuifduin is te herkemen aan krommingen

Van de schapen de grond vruchtbaar maakte.

in de weg" Op dit moment zijn in ons land nog

De schapen werden eIke avond in een stal

Circa

Ondergebracht en er werden pIaggen heide in

Zandverstuivingen over, Factoren die een

6O.OOO hecta「e heide en l.OOO hectare

de stal geIegd, die ook weer door de schapen

bedreiging voor het iandschap vormen, Zijn de

Werden bemest, Laag op laag werd aangebracht

OPrukkende bebouwing, de bemesting waardoor

en eens per jaar werd de sta=eeggehaaid en de

Pianten en vogeis verdwijnen en de verdroging,

VruChtbare inhoud over de akkers gestrooid,

Na de heer De Buiter bedank=e hebben voor

Door het steken van heidepiaggen werd de

Zijn interessante verhaal, WenSte de voorzitter

grond kaaI, Waardoor zandverstuivingen ont‑

OnS a=en wel thuis, Weer was een boeiende

StOnden" ln de vorige eeuw waren nog sIechts

avond ons deei geworden,

bij landgoederen als Bemmerstein en
Amerongen echte bossen aanwezig. Het pot‑
StaIsysteem bieef functioneren tot het einde van

de negentiende eeuw. Daama werd de kunst‑
mest uitgevonden. In 1888 werd de Heidemjj

OPgericht" Deze instantie begon met 66n pioeg

en zeven ossen om de hei te ontgimen.

interieur van een potstai in Liempde naar een oiieVerfechiiderij van Piet TeuniSSen (1890‑1958). (Co〃ecue Museum Kempenland

E/ndhoven.)
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Het laatste woord
Jpens onze vo句ende /edenb咋enkoms書zal er geen /ezing woI巾en
gehouden, maar WOrden er ff/ms ve爪oond Naasf een paar korfe f〃ms

W轡arOVer W〃ze/f beschikken, WOrden er f〃ms gedraaid伽e肋̀le a匂eb‑

pen decemia door Vうenenくねfers qp dWerse Veenendba/se bca施s z帥
apgenomen・ Wさhapen dらちa/s dif bl缶d versch卯もhee/ wa書mate面eal tot
OnZe beschik鮪ng /s gekomen; We〃細hf kan erぬn m de toekomsf "Og
een keer zo

n avond vo佃en.

DOOR HET BES丁UUR

Een paar voorbeeIden van onderwerpen die op

deze fiims kumen zijn vastgeiegd,

aal er gebruik is gemaakt. Dat kan varieren van
16 mi=imeter met geiuid, tOt 8 m冊meter normaai

Of super 8 zonder geiuid, Of video (Betamax,

Video 200O of VHS). Wij zuiien samen met u kij‑

Veranderd straatbeeld

De meeste mensen maakten opnamen van hun

ken of het inderdaad interessant is voor een ver‑

kinderen die op straat speelden, Wat die fiIms

toning in brede kring, En natuurIijk overieggen

na tientaIlen jaren voor een breed pubiiek nu zo

Wij met u op weike manier het kan worden ver‑

interessant maken, is dat zij beelden oproepen

toond: met gebruikmaking van uw projector of

Van Straten en buu巾en die in de loop derjaren

met een beamer, nadat we eerst een kopie heb‑

Onherkenbaar zijn veranderd,

ben gemaakt op DVD. Bedenk vooral: de houd‑
baarheid van een kleurenfiIm is niet vee=anger

Bekende personen en nostalgische opna‑

dan 4Ojaar. Aiie reden dus om er nu iets mee te
doen. U kunt contact opnemen met de voIgende

Er zulIen ongetwijfeid fiIms zijn gemaakt van

bestuursIeden:

geiegenheden, WaarOP de toenmaiige burge‑
meester of wethouder te zien js bij het verrichten

De heer Jaap Pilon, teiefoon O318 510830

Van O用ciele handeiingen. Of van het bezoek

De heer Cor SIok, teiefoon O31 8 513062

aan Veenendaai van koningin Juliana of van

De heer Wout Brands, teiefoon O318 513650

Prins Bemhard, Interessant zijn ook films van
een personeeIsuitstapje van het bedrijf waar

A=e leden zijn van harte weIkom op:

men ooit werkte. Het is ook voor anderen Ieuk
Om beeiden terug te zien van oud‑CO=ega

s die

a=ang geieden uit het biikveid zijn verdwenen,

● Donderdag 22 juni

● Ledenbijeenkomst HVOV
●

Opnamen van een ̀haantje‑Pik optocht

Fiimavond

● De Meent, Grote Beer lO

Gebruiken en evenementen
, een

VOetbaItoemooi, een Koninginnedagviering,

. Aanvang: 19,45 uur
. Toegang gratis

bevrijdingsfeesten en wie weet: beeiden van de
bevrijding zeif.

Bijeenkomsten na 22 juni: donderdag 21 sep‑

tember spreekt jhr P,A,C. BeeIaerts van

Wij vragen u om ook in de toekomst contact met

BIokiand over ̀Een zienswijze bij het Sticht

OnS OP te nemen, Wanneer u OVer 66n of meer

gevoed doo「 cultuur, historie en landschap

軸ms beschikt dje interessant zouden kunnen

donderdag 23 november is er een Tussen Kunst

Zijn" Het maakt daa「bij niet uit van weIk materi‑

en Kitsch‑aVOnd,
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Om te begimen
T卿voor een nieuwe serfe. Wb Ifohfen de schg〃)We坤er qp lfeenendefers

Van Vroege嶋

もma/en van bekende en mmder bekende pfaatsgeno‑

ten sfaan ons voor ogen. Hef eersfe vemaaI over de dolende he舶fer

Hemanus Josephus van Ke咋nbe働is opgetekend door oud‑gemeente‑
Secreね面e Dick van Manen,血veel qpz;chfen胸部cf he書pp een soap.

DOOR DE REDACTIE

Voorts vindt u in dit nummer de zoekpiaatjesactie,

VOrm Van een Waaier een kwartierstaat opgeno‑

de boekengaIerij, een honderdjarige en het sIot‑

men, We vinden het ieuk dat de heer Herman van

akkoord van het bestuur. Coen van Vjegen geeft

der Poel hierop gereageerd heeft. Hij geeft de

Veense wetenswaardigheden door uit 1906 en in

VOIgende aanvuiiingen door,

het versiag van de vo「ige bijeenkomst kijken we

Jan MiddeIhoven is op 14 mei (en niet maart)

terug op de filmavond van 22 juni 2006, Het was
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een waardige vertoning. Ais foto

Laatstgenoemde is op 19

s hun duizenden

getrouwd met Johama van Wakeren,
oktober 1809 in

hebben versiagen, dan fiims hun tienduizenden,

VeenendaaI overieden. Gijsbert Gijsbe巾Sen Bos

ZO WeeS de opkomst uit, Een geslaagde avond,

is op 14 december 1760 in VeenendaaI getrouwd

die besiist een vervoig moet krijgen.

met Hendrijntje ComeIissen van Bameveid,

ln het juninummer is voor de eerste keer in de

Geertrui Jacobsen Achterberg is in Veenendaal
gedoopt op 7 februari 1762. De man van Gee巾ui

Achterberg ten siotte, Hendrik de Fiuiter, is op
「」 apri1 1762 bij het huwelijk van zijn ouders

1O. Gelderse Val案ei

轡曝

v急ngr臨時graVenen bi5SCho揮en

geecht,

Biijft u aIert aistubIieft, Want dat komt de kwa‑
iiteit van het biad ten goede. Voor de komende

桃壌′細部と的溝妨g融Id血糊,故地訪〇枚加わも極道卯郎ir鮒胸も
凍傷巌8舶・寂捗の■

・ぐ扉鴨ゆ醸/躯■めくるP卸

nummers kumen we ook weer tekstbijdragen
gebruiken. Dus aIs u iets heeft of denkt te heb‑

細

随順海を

∝東京鴬嬢恥か削庇で膜庇c宅雌雄毎臨0愈疑団敗儀り鵡
r曾c○高軟u項○亀掌)唯○麓で順当破戒慣らⅥ間蛍轡e巌丸♭滅=Yl餌庇技

ben of ais u iemand kent die wat schrijven wii:

職枇o聴粗が般蘭高説面映(∝ね†きざ加健の血蛮Cでくd.}めや

慧蕊認諾蕊蕊畿器r
心6葛ああ繭部隊1:評議此級別

初頭書棚ur

3高村則膿琉d同∽融1や庇()

農高歳幣短波脚語帥細部劇森羅

neem eens contact met ons op. De geschiedenis

・昨∞心事画調ぬ重科b舗那恥調も蛍扱く如de

照儀Y通のぬ櫨を自活の心的0/巌融融は博doo三船さe般d c附♭職煩き恥頬!那加氾

潤細か融宛や雑煽、 ,担ぐl華人頑∞両賞鐘くく∵劇

・拙堅い団長敬確証巌涌貢ぐ高峰鳩講評水願出鳴
・ C撮d脇o脱 貧鵬。鎖淀継a曲押幽寂朴や
Ⅴ蝕噂l噸助的頭
姉㈹e厨印南

滅却捧ヽ何滴渉極り細。Vぐ「8租Q励∞爪紬曾常演蛮伯録∴∴・政の0刑騨甑柳瀬>きぐ織られα餐)

Van Veenendaai is nooit af.

Het gaat er niet om

Werken te presenteren in samenhang met hun
tijd, maarWeI om ze in de tijd waarin ze zijn ont‑
Staan aan detijd dieze kent ‑ de onze ‑ tetOnen,

Een waar en ook voor ̀t Veen actueel woord van
de Duits‑Joodse cultuu刑osoof Waiter Benjamin

uit 1931, geCiteerd in het op pagina 81 bespro‑
ken prachtboek fastbare Tyd. Cu/tuu励istohsche
a掘s van de provhcie Utrecht. E6n biadzijde hier

aIvast als iiIustratie, En een harteiijke groet.
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De schijnwerper op… (1)
… een Predikant d胎加J699 de gemoedeI℃n danjg in beroeI伽g

b伯chL Dick van Manen hee輝血功v boek Een aanzjenlijk viek in
̀t Stichtse ui書gebne佃verte付over de opzfenbarende /evenswandeI
Van dbmjnee l居n Ke〃enbeIg. He書vemaaI ;s fe hteressant om he書
u te on伽ouden. Graag /aten w〃 u meegenfeten van de nie書a〃e‑
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DOOR DICK VAN MANEN

in 1694 wordt de opvolger van de anderhaif

Van ds Van Keijenberg. Hij blijft achter me=wee

jaar daarvoor overieden ds Brinkhuis bevestigd.

dochtertjes, een Van tWee jaar, de jongste is

Het is Hermanus Josephus van Keijenberg, een

dan nog maa「 enkeie maanden oud. Comeiia

Keulenaar van geboorte, Voigens dr C, Veitenaar

OngetrOuWde zuster Mechteld van Aken komt

in BJdragen en MededeeIingen Ge/l℃, 7920 (Pagi‑

naar Veenendaai om voor de kinderen te zorgen.

na 34) een gewezen momik en voor zijn komst

Beiden zijn dochters van Roeland van Aken, een

s

naar VeenendaaI predikant in Herwijnen, Uit de

houthandeIaar uit Utrecht en enige maien lid van

notuien van de ciassis blijkt niet waarom zove‑

de vroedschap van die stad.

ien tegen hem zjjn, WeiIicht houdt dit verband

Eind aprii 1699

met het feit dat hij momik is geweest. Hij ̀haaIt

meester van Van Keijenberg en zijn schoonzuster,

maakt het roddeIcircuit zich

Veenendaai met de hakken over de sIoot en de

De dominee zou een verhouding met Mechteid

OPPOSitie tegen hem lijkt nooit geheeI verdwenen

hebben en zij zou een kind van hem verwachten,

te zijn,

Waar de geruchten vandaan komen is natuuriijk
nie=e achte「haien, maar Van Keijenberg geeft

1696

iater te kemen

Ds Van Keijenberg heeft het niet gemakkeiijk,

SaeCke waren van dit werktje

Vooral op zaterdagen en zondagen worden er

kenneiijk tot de meer liberaie groepering in de

bij zijn huis

dat de vromen of de fijnen oor葛
. ZeIf hoort hij dus

insoientien

gepleegd door kwaadaar‑
dige jongens en door voi‑
WaSSenen die zich zeifs niet
OntZien zijn ruiten in te gooi‑
en en dit ieidt

totverhinde‑

ringe van desseifs studien

,

Op verzoek van de kerken‑
raad steit het stadsbestuur
een verbodsbepaiing vast

(Gemeentearchief Rhenen,
inv,nr, 15).

RoddeI
in Veenendaai is in febru‑

ari 1698 Comeiia van Aken
OVerIeden, de echtgenote Namenbord van de predikanten in het koor van de Oude Kerk.作OtO: CorSIok, 2006.)
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Veenendaalse kerkgemeenschap,

bij en de 21‑jarige Veenendaaise jongedoch‑

AIs het heie dorp gonst van de roddeipraat, Vin‑

ter Fransje Weppeiman heeft de smaak zo te

den twee vrome vrouwtjes het nodig de dominee

Pakken dat ze aansluitend kermis gaat vie‑

in te lichten. Hij en MechteId doen die nacht

ren in Utrecht, Daar ontmoet ze haar zuster

‑ het is 9 mei,

Christijntje, die een dienstje heeft in Naarden,

kermis‑dinghsdaghii ‑ geen OOg

dicht en Mechteid besiuit op staande voet uit

in die pIaats is Christijntje ds Van Keijenberg en

Veenendaai weg te gaan. Midden in de nacht

Zjjn schoonzuster tegengekomen, die logeren bij

maakt zij huilend de dienstmeid Neeitje Aarts

… de Naardense vroedvrouw, Christijntje heeft

Wakker en die moet er onmidde=ijk op uit om een

hen aangesproken en Mechteid heeft ̀

Wagen te huren en da=ukt na veei moeite, De
dienstmeid probeert Mechteid overte ha看en om te

biijven ‑ een Viucht zai de geruchten aiIeen maar
aanwakkeren
VaSt:

‑, maar Mechteids besiuit staat

Sou ik in dat God‑ioose Veen biijven, daer

gekreten

en gezegd

CaPitain ter zee

bitteriijck

dat zij zwaar was van een

, Mechteld aanvaardt de conse‑

quentie van deze ontmoeting en heeft na enkeie
dagen Naarden ve「laten.

in VeenendaaI slaat het verhaai van Fransje

En heei vroeg in de morgen

Weppeiman in ais een bom. De geruchten zijn

Ve面ekken Van Keijenberg en zijn schoonzuster

Waarheid gebleken: Mechteld van Aken is inder‑

met de wagen van de he「bergier Dirk Jansz van

daad zwanger. 1七VOren had niemand het haar

Gent naar Amsersfoort, de dominee keurjg in het

eigeniijk kunnen aanzien, Omdat zij

ZWart, Zij deftig in

bedeckt en met een peignoor omging

Se mij soo beiiegen?

een witte sijde krippe samaerl

met een swarte voeringh

̀̀aitoos

. Er is

, ln Amersfoort mis‑

bovendien de uiterst e「nstige compiicatie dat, aIs

Sen Ze met enkeie minuten de postwagen naar

de predikant werkeiijk de verwekker is, hier niet

Amsterdam, maar door extra hard te rijden kan

aIleen sprake is van overspeI maar van bIoed‑

de voerman dje nog net inhalen.

SChande ofwe=ncest, Zowel de kerkeIijke wetten
ais dje van de staat (uit 1584) verboden in die

tijd de ais incestueus bestempeide omgang van
een man met de zuster van
Zijn overieden vrouw, Een
huweIijk tussen deze beiden

WaS dan ook niet mogeiijk!

Ds Van Keijenberg is vanuit
Naarden naar Veenendaai
teruggekeerd en de zon‑

dag daama verzorgt hij de
gebruikelijke kerkdiensten,
Er zijn geen incidenten,

Maar in de daaropvoigende
donderdagnacht, aan het

begin van HemeIvaartsdag,
gebeu巾

er iets wat hem

totaaI uit zijn evenwicht

brengt, Zeif verkIaart hij

Een postkoets uit dIe tljd. mtemet.)

Siechts dat

een vrouw‑

mensch, niet wei bij simen sijnde, des nachts

Fransje WeppeIman

daer aen ̀t huijs hadde wesen kioppen

Na drie dagen keert de dominee in VeenendaaI

arts praktiserende chirurgijn Van Giissenberg

terug・ Niemand weet waar Mechteid is gebie‑

WOrdt erbij geroepen en schrijft een aderlating

Ven, maar lang duurt dat niet, Want de wereid

VOO「, die wordt uitgevoerd ‑ Onderscheid moet er

is maar kiein, De kermis in Veenendaai is voor‑

Zijn ‑ door de chirurgijn VoIiewens,

1 Een samaar is een iang overkieed, al dan niet met mouwen,
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, De aIs

kan Voliewens niet inbrengen, De predikant is
eerst niet van pian op Hemeivaa巾Sdag te preken,
doet dit uiteindeIijk toch en ve面ekt dan om te
gaan

diverteeren en medicineeren

, hetzij te

KIeef, hetzij ergens anders, Met Pinksteren (28 en
29 mei) worden de diensten in de kerk op zijn ver‑

ZOek waargenomen door ds Van Aken, een broer

Van MechteId, en dan hoort men vooriopig niets
meer van Van Keijenberg. De kerkenraad besiist
dat hij zjch v66r4juni meiden moet, maardat iijkt
Zinloos omdat zijn verblijfpiaats onbekend is.
in de ciassisvergadering van 20 juni komen vier

Ouder=ngen van Veenendaai opening van zaken

geven en advies vragen hoe nu te handeien. De
broederen doen of ze nog van niets weten, horen

het verhaai ̀̀met een groote droefheijt en ver‑
baestheijt

aan en geven de ouderiingen de raad

VOOrt te gaan met hun pogingen Van Keijenberg

boven water te brengen. Ais dat niet lukt, Zai
in de augustusvergadering van de ciassis de

Predikantspiaats in Veenendaai vacant worden
Verkiaard ,

De schout

Een aderlating.伽temet.)

Het kan niet anders, OOk de schout van Bhenen
moet in actie komen. Hij begint met een conser‑
Ziekteveriof

VatOi「 besiag op de goederen van de predikant

Later in de nacht wordt deze laatste nogmaals

en zijn schoonzuster in verband met eventueei

vonde den Domine in een dee川j‑

kostenverhaal. lnmiddeIs zijn er door toedoen

Cke staat, SOO bieeck als een doode en soo won‑

Van de fam=ie Van Aken al diverse zaken uit de

deriijck van visiomij off tronie dat ick verschrickte

PaStOrie weggehaaid.

Ontboden en

en bevreest was dat den Domine souw sterven

Eind juni begint de schout met het horen van een

en mij de schuit souw gegeven worden

aantai getuigen" Eerste en voomaamste getuige

, Aan de

incisie van de aderlating biijkt het niet te liggen

is natuurlijk de dienstmeid Neeitje Aarts, die met

en veeI meer dan

de twee kinde巾es nog steeds in het predikants‑

ve巾OOStinge en moetgevinge

De handtekening van ds Van Keijenberg. 44rchieven Hervomde Gemeente嶋enendaaI /nv;nr J41,

Gemeentea/℃hief Meenendaa/.)
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huis woont, Uit loyaliteit jegens haar meester en

Een Zwartmaker

meesteres geeft ze nietszeggende antwoo「den

in november heeft Van Keijenberg een

Waarujt geen nieuwe feiten naar voren komen en

Amsterdamse advocaat in de arm genomen,

Ze Zai zich nog bedenken of ze die antwoorden

Adam Cramer genaamd. Op een zondag ver‑

met een eed bevestigen kan, Ook verdere getui‑

SChijnt diens van tafei en bed gescheiden echtge‑

genverhoren leveren niets substantieeis op.

note Hester Vis in Veenendaai ten toneie, Meteen

Omstreeks haif augustus komt ds Van Keijenberg

de volgende dag reist zij naar Rhenen, Waar Zij

Van Zijn ai of niet gefingeerd ziekteveriof terug, Hij

Probeert de schout Smissaert via zijn vrouw om

gaat zijn kerkdiensten weer gewoon waamemen

te kopen, Zeggende dat,

en de kerkenraad doet voo「Iopig niets, Aan het

Keijenberg conde heIpen, het op een duijsent

SOO men Dominee

einde van de maand moet hij in de vergadering

guiden niet en soude aenkomen

Van de classis verschijnen om te verklaren of

het rekest en keert onmiddeilijk naar V∋enendaai

de geruchten waar zijn of niet, Hij erkent zich

terug.

OnVOOrZichtig gedragen te hebben, maar de zaak

Enkele dagen iater verschijnen dan

ten principaie ontkent hij
Sight

als voor Gods aange‑

, Zij krijgt nul op

s mor‑

gens voor de pastorie de substituuトSChout van

Rhenen, Van Deventer, met een PrOCureur en

,

Neeltje Aa巾S, de dienstmeid, die zich tegenover

nog drie mamen" Ze omsingeien het huis en Van

de schout nog steeds op de viakte houdt, WOrdt

Deventer neemt Hester Vis in arrest, lerwiji uren‑

nu benaderd door de ouderiing Comeiis Fransz

Iang het huis wordt doorzocht, WOrdt zij scherp

Ros" AIs zij hem zaI verteiien wat zij weet, Zai dat

bewaakt

Onder hen beiden blijven en zai hij zorgen dat

middag wo「dt zij in een koetswagen afgevoerd,

Zij te zijner tijd bij de nieuwe dominee in dienst

Voor het predikantshuis en in de straten heeft

komt" Van Keijenberg heeft hij duidelijk al afge‑

Zich een grote menigte verzameid. De mensen

SChreven. Zij verteIt hem dan in haar argeIoos‑

roepen en schimpen en sommigen zeggen:

heid dat zij op zekere nacht door het sieuteigat

is een Swartmaeker2 in vrouwekiederen

Van haar kamerdeur gezien heeft dat de mujien

Van dat fraais, in Rhenen wordt Hester verhoord,

Van de dominee voor de slaapkamerdeur van de

VerVOlgens uit het arrest ontsiagen en dan gaat zij

SChoonzuster stonden, Neeitje is doodsbang dat

Subiet naar de Bhenense notaris om haa「 verhaai

Zij daarover door de schout zai worden onder‑

te laten vastieggen,

Vraagd"

Geeft se een quaed bescheijt en een

Vuijien beck

tot op het privaet

en in de ioop van de

Het

en meer

Die notaris heeft het er druk mee. Op 4 decem‑

, Zegt Ros, maar hij haast zich naar

ber ve「schijnen voor hem de advocaat Cramer,

Rhenen om schout Smissaert van de muiien van

Hester Vis, een Seigneur die zij bekendmaken aIs

de dominee op de hoogte te steiien, Uiteraard

Reijnier van de Beem, POOrter Van Amsterdam en

WOrdt Neeitje opgeroepen om het verhaai te

… Mechteid van Aken, Zij zijn

bevestigen en daar kan ze niet meer onderuit,

Wagen

nadat de schout haar met harde woorden en dre主

SChout Smissaert een verklaring af te ieggen,

̀met een expresse

van Amsterdam gekomen om bij de

gementen heeft toegesproken, Gevraagd naar

maar omdat zij de schout niet thuis treffen doen

de toestand van de bedden en wat daaruit af te

Ze dit nu maar via de notaris in Phenen, Van de

ieiden viei, antWOOrdt zij dat beiden hun bedden

Beern verkiaart dat hij bij Mechteid gesiapen

eike morgen zeif opmaakten, hij omdat ̀̀het goed

heeft en dat hij geiooft de vader van haar kind te

WaS dat sijn l岬Wat beweeghde

Zijn. Mechteid bevestigt dit verhaai.

en zij

om ̀t

Selve wat te veriochtigen en vIoijen te vangen

,

Neeitje is ziedend vanwege de verraders「oI van

U itbarsting

de ouderiing Ros, die met zijn vrouw toch aitijd

De bemoeiingen van de advocaat Cramer en

ZO Vriendschappeiijk omging met Van Keijenberg,

SPeCiaai de gebeu巾enissen rondom Hester Vis

Soo lange des Dominees keiderwijn in hadde en
Sijn schoorsteen rookte

, Zegt Ze SChamper.

hebben Van Keijenberg geen goed gedaan. De
Stemming tegen hem loopt op en uitgerekend

2 De Zwartmakers behoorden tot een roversbende die actief was in Brabant.

70

OP Eerste Kerstdag komt het
tot een uitbarsting. Bij het
uitgaan van de kerk na de

avondpredikatje heeft Gerrit
Van Wijck de dominee zo

n

duw gegeven dat hij ̀̀schier
OmVerre geVa=en was

, En

de onderschout van GeIders
Veenendaal, Hendrik SIok,
heeft hem een scheim en een

hoerenjager genoemd. Ook is
Van Keijenberg door brieven
gewaarschuwd

sijn leven en

PerSOOn te SeCureeren, OPdat
geen bioetsto由nge ontstaen
mocht

"

Het predikantshujs

WOrdt in de nacht met stenen
bekogeid ,

Doopceel van het dochtertje van ds Van Keijenberg en Mechteid van Aken.

Van Keijenberg kan er niet

p・ Van Manen, AanzienWk vIek h

t Suchtse, 2001.)

meer tegenop, Vertrekt met
Onbekende bestemming en

Doopbrie鵬es

de kerkenraad wijst de oude佃ngen Come=s

Bij de koster van de Westerkerk zien ze de doop‑

Fransz Ros en Jurriaan Jansz van Langeveid aan

brie『es na zonde「 resuitaat, maar bij de koster

Om een Onderzoek in te ste=en naar de gedragin‑

Van de Nieuwe Kerk hebben ze succes, Daar

gen van de predikant en diens schoonzuster in de

is op 28 jun=699 het kjnd Eiisabeth gedoopt

eerste he皿van het jaar. Beide heren ve巾ekken

als dochter van Adriaen van ‑fack en Mechtelda

eind januar口700 naar Amsterdam en ontpoppen

Roelants, Ze laten een uittreksei maken en daama

Zich daar ais ware speurders,

VOlgt de ene ontdekking op de andere, Mechteid
bIijkt bevaIIen te zijn bij een vroedvrouw, die
WOOnt in een keIde巾e op de Herengracht, Het
kjnd is daar twee dagen =a de geboo巾e weg‑

gehaald" Van Keijenberg heeft onder zijn eigen
naam zeven weken gewoond bij de schoenmaker

Wouter Bijieveld in de St Jacobsdwarsstraat en
hij heeft enige tijd gewerkt bij de boekhandelaar
Jansonius van Waesbergen op

t Water bij de

Oude Brug" Zijn zwarte kieren heeft hij opgebor‑
gen" Hij gaat nu meesta=n het biauw gekleed met
een rapie「 opzij. Na haar herstei heeft Mechteid

eif weken geIogeerd bij ds Comeiis Heijcop in

Broek in Wateriand en Van Keijenberg heeft haar
daar enige maIen bezocht, Zij hebben daar toe‑

gegeven dat EIisabeth hun beider kind is, Waar
dit kind gebleven is, biijft overjgens onduideiijk.

De fam=je Van Aken geeft voor dat het kort na de
geboorte is gestorven, maar het is zeker moge‑
1ijk dat het in een pieeggezin is ondergebracht.

Ais Pos en Van Langeveld na twee weken in
De Westerkerk in Amsterdam.伽temet,)
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De zuidzijde van de Oude Kerk. foto: Cor SIok, 2006.)

Veenendaai terugkomen, is de zaak eigenIijk wel

haar en beiden korten de tijd met het steken van

bekeken" De schout van Rhenen iaat de perso‑

asperges in de moestuin van de herberg. Juffer

nen uit Amsterdam en Broek in WaterIand in hun

Van Giissenberg vertelt Mechteid dat de heren

WOOnPlaatsen offici⇔Ie verkiaringen afIeggen. Van

Van Bhenen de pastorie in Veenendaai hebben

Keijenberg schr胆in maart nog een uitvoerige

iaten leeghaien,

b「ief aan de schout waarin hij opnieuw verkIaa直

hadde geseght:

OnSChuidig te zijn, maar hij maakt daar nu weI

VOOrtS haade beginnen te schreijen, WOrdende

een voo「behoud bij:

Van ds Keijenberg gesust

Off hij moeste soo dronken

WaerOP Sij ‑ juffer Van Aken ‑

Och, mijn schone goet

, en

, Waa「 zij beiden geble‑

geweest zijn dat hij van sigh seIfs niet hadde

Ven Zijn is niet bekend, Mechteid was op weg

geweten

naar Munster, Van Keijenberg was van pian naar

. Die brief verandert vanzeifsprekend

niets meer aan het requjsitoir van de schout,

Ho=and te gaan, Niemand in VeenendaaI heeft

Van Keijenberg heeft nog een paar verzegeide

OOit meer iets over hen gehoord,

kasten in de pastorie door een trouwe voigeiing
iaten openbreken en leeghaIen, maa「 Zeif is hij in

Verbannen en verkocht

VeenendaaI niet meer gezien,

Op 22 juni komt de uitspraak van het gerecht
Van Rhenen" Van Keijenberg wordt vervailen

van

Vluchtig weerzien

Sijne staat en digniteijt van predicant

Begin mei gaat Gee面uijt van Hummei, eCht‑

gerecht verklaart hem

genote van de Veenendaaise bijna‑dokter Van

de toekomst nog enige waardigheid te vervuiien.

infaem en inhabieii

en het
om in

Gissenberg, OP reis naar he=and van Munster,

Hij wordt voor zijn ieven uit Bhenen en de juris‑

Onderweg in Goor moet zij overstappen en daar

dictie verbamen, Ook Mechteid wordt ievensiang

OntmOet Ze ZOWaar MechteId van Aken, die op

Verbannen en beiden worden veroordeeld in de

dezelfde postwagen wacht, Van Keijenberg is bij

kosten van het proces, Die kosten zijn uitzonder葛
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Drie biote kindjes staan rond een pot met

Vuur. Een van hen iegt hout op het vuur, een
Wakkert het vuur aan door te biazen en de
derde warmt zich eraan. ln dit rOnde schilderり

IS het winterselZOen Verbeeld. Het werk is in
iouter grijstonen geschilderd en iijkt net een

gebeeldhouwd relief. Dat was ook de bedoe‑

1ing van Jacob de Wit, dje dit werk in 1740
VerVaardigde・ ̀Grauwtjes
̀en griSai=e

werden dergelijke

(in grijs) geschilderde imitaties van

beeidhouwkunst wei genoemd. Ze staan ech‑
ter ook bekend aIs ̀witjes

, Omdat DeWit in die

ti」d d6 specialist ln dlt genre WaS. mtemet,)

iijk hoog, namelijk rond 300O gulden, en het is de

is de voistrekte en beschamende harteIoosheid

Vraag Of de verkoop van de in besiag genomen

bij alie betrokken personen en instanties, NeeItje

goederen dje kosten wel heeft kumen dekken,

Aarts, de dienstmeid, is daarop eigen=jk de enige

Van Keijenbergs bibIiotheek wordt afzonderiijk

uitzondering,

in Bhenen verkocht. Hij bezat nogai wat boeken,

in november 1700

er wordt een catalogus van 7t4 pagina

s gedrukt

Veenendaai beroepen Theodorus Camps, een

wo「dt in de vacature in

in 56 exempiaren. Ook de spullen van Mechteid

kandidaat uit Amhem, die hee什gestudeerd aan

WOrden verkocht, WaarOnder twaaIf rode trijpen

de Munsterse universiteit, De ciassis kan zich

StOeien en enige schiiderijtjes

met dit beroep verenigen,

konst

van de wjtte

, WaarOnde「 wei grisaiiies of zogenaamde

Witjes zuiien moeten worden verstaan.
Deze tekst js onverkort overgenomen uit Dick van Manens in
2001 verschenen Aanzien/弥V/ek h

Evaiuatje

t Sfichtse. Kroniek van de

veenendaa/se samenIeving fot 1840,

De a什aire Van Keijenberg is gepaard gegaan

met een grote betrokkenheid van de bevoIking,

hetgeen op zichzeif begrijpeIjjk is, Bestudering
Van de enorme hoeveeihejd stukken

‑ in het

gerechte=jk archief van Phenen alieen aI drie
POrtefeu川es ‑ geeft echter geen antwoord op

de vraag om weike reden de publieke opinie

ZOZeer tegen Van Keijenberg gekant is geweest,
Kwam het aigemeen rechtsgevoei werke=jk zo in

OPStand tegen deze noga=heoretische vorm van
bioedschande? Of hebben de controverses die ai
bij zijn aantreden bestonden, hier de g「ootste roI

gespeeid? Wat w6i kan worden geconstateerd
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Bijzonder belicht
Ook m伽nummer pfaatsen we weer een aanね/ fo書〇七硯de

itge‑

breide co〃ecffe van de朋sfo庵che lhren匂血g. Mee書u waar de fo書o七
Z〃n genOmen Of wfe e叩S書aan? BeI dan met Geh Groen/eer overdag
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51306砂.

DOOR HENNIE HENZEN

We zijn b=j dat erzo veIen op de in hetjuninum‑
mer gepIaatste foto

s hebben gereageerd. De

heren A. Becke「man, C. van Geerenstein, K. de

Gooijer en D. van de Scheur reageren op de
foto onder aan pagina 58, Het is een foto uit de
beginjaren zestig, gemaakt in de kantjne van de

SKF‑ Het gaat om de Woimars, OPgeZet door de
heren Van Spanje en Kruger en overgenomen
door Jaap de Fiuiter en Chris Albe面.

namen" Het gaat om een foto die is gemaakt
tijdens de receptie ter geiegenheid van het lOO‑

jarig bestaan van de NieuwewegseschooI op
WOenSdagavond l「 december 1963 in hotei De

Korenbeurs. De foto staat in het toen door het

SChooihoofd A. Visser samengesteide gedenk‑
boekje (Pagina 8),

Oud‑burgemeester Bakker en zijn echtgenote
feiiciteren de bestuursieden. Van links naar rechts

Zien we W. van Leeuwen, S,PJ, Maas, W. van de
Op de foto staan van links naar rechts Johan van

Weerd, J" Kroesbergen, PN. van GaIen (VOOrZiト

Veidhujzen, Wethouder Ant. de Ruiter, Jaap de

te「), A. van de Bosch, G, Van de Kraats, PG,

Fiuiter; Chris AIberti, Thjjs van der PoeI, Onbe‑

Van Ojik en E. van Eden, Heiemaai rechts staat

kend is de persoon die de beker in ontvangst

het hoofd der schooI A. Visser en op de voor‑

neemt, Hemie BoIderman, Leo Schreuder, Arie

grond is dominee C, Langbroek in gesprek met

Diepeveen, Onbekend en Jan Diteweg, Sa用ant

ju冊ouw T Jager oud‑Onderwijzeres. Een bijna

deta= is verder dat de versieringen op de bekers

identieke opname zai wo「den afgedrukt in een

gemaakt zijn door Adriaan P de Kleuver.

binnenkor=e verschijnen nieuwe pubiicatie over

Ook op de foto boven aan pagina 59 zijn veeI

Veenendaai ,

reactjes bimengekomen. De dames B, Van

Mevrouw L, Van SilfhouトJansen uit Ermeio en

Beek‑Van Galen en E,F Maas‑VerIare, meVrOuW

de heer J,C. Jansen uit Veenendaai (inderdaad

Sterkenburg uit de Achterkerkstraat en de heren

famiiie van eikaar) reageren op de foto onder

A, Beckerman, FW, Van de Craats, T van Beek,

aan pagina 59, Zeker is dat de foto voor de

W.C. van EIst, K, de Gooijer; W, de Kieuver

Ju=anakerk is gemaakt, WaarSChijnlijk tussen

G,H. van Leeuwen, D, Van de Scheur en G.L.G.

1945 en 1950. Wat de afgebeeide gebeurtenis

Wielaert geven aiIen

VOOrSteIt言S niet bekend, Samen komen ze tot
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66n, meer Of zeifs aile

de voigende namen en
dan van links naar rechts:

de heer G,H, de Waard,
huisarts aan De Kiomp,
Zeer WaarSChijnlijk is de

nauweiijks zichtbare man
met de hoge hoed in de

hand de heer Wiegeraad,
Wethouder van de
gemeente Ede, de heer

H.P Hooiboom, meVrOuW

Wiegeraad, de heer W,
Van de Westeringh, hoofd
Van de Gelderse schooi,
mevrouw Boot en de
heer Boot, burgemeester
Van Ede.

Dan drie nieuwe fotoS. ln de eerste plaats een foto met dames en heren met het bordje Concours AaIsmee同Ile
Z叶erg benieuwd of er iemand is die deze foto kan duiden qua plaats, tijd en personen.
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De tweede foto heeft waarschijniijk met de meikfabriek ¥femiez te maken. Wle hopen dat iemand van de lezers
reageert.

Op de derde fcto Iopen politieagenten en reservisten over de Kerkewijk ter hoogte van de panden die oniangs zijn
algebroken om plaats te maken voor een nieuw appa直ementencomplex op de hoek Kerkewijk/Rembrandtlaan. We
Zijn zeer benieuwd naar de reacties en het zou ieuk z叶ook de namen van de g命i
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mponeerde kinderen te horen,

Flitsen uit Vこenendaal anno 1906
We noemen ;e書s an書iek ats he書ten mins書e hondeId /dar oud ;s,
Geschiedenis on富sfaat na e化e seconde. 7bch is he書aardjg de geschiede‑
nis van hondeId jaar geleden eens voor he章voe棚ohf te ha/en. AI肋ans
enkefe f〃tsen, Omdaf he書ondoeI明輝is a〃e fei書en van een hee/jaar qp drie

pagma 5 te memoreI℃n.

DOOR COEN VAN ViEGEN

De vrijzjmige democraten richten in Veenendaal

eerste steen geiegd door D,H, Recte「 16 mei

een afdeIing op van de Vrijzinnig Democratische

1906

Bond (een van de voorlopers van de huidige

ris van Recter kan worden bewonderd in het

Voikspart" voor Vrijheid en Democatie, de WD).

Historisch Museum Het Kieine Veenioo.

Invoering van het rijbewijs voor auto

s (ZOnder

. Een aantai onderdeien van de inventa‑

18 apri上In Utrecht vindt de oprichting piaats

rijp「oef!)" Het aantai automobieien is nog zeer

Van de Gereformeerde Bond

beperkt en de snelheid is niet veei hoger dan van

Van de Nederiandsche Hervormde Kerk,,. De

een dravend paard, ZOdat aan de stuurmans‑

Veenendaaise predikant Martinus Jongebreur is

tot vrijmaking

kunst van de chauffeur weinig eisen behoeven te

een zeer vooraanstaand iid van de Bond. in 1909

WOrden gesteId. Het rijbewijs is meer een vergun‑

Vindt men het woord ̀vrijmaking

ning om te rijden,

WOrdt de gewraakte toevoeging veranderd in

toch te sterk en

tot

Verbreiding en verdediging van de Waarheid in de
Bouw ven het Jugendstii‑Winkeipand Markt 7,

Nederiandsche Hervormde Kerk,,.

VOOraI bekend aIs woning en zaak van musicus

Gijsbert van Zanten. Het pand is gebouwd onder

1 me上J,PC. Leinweber, kieinzoon van Dirk

de architectuur van Bemardus van KreeI voor

Stevenszoon van Schuppen, neemt de ieiding

rekening van winkeiier Dirk Hendrik Recter,

Van de ondememing op zich (iate「 ook samen

De

met zijn neef J.D. Spruyt),
In 1907

geeft hij aan de

Zaak een andere naam, VOI‑

uit: N,V Veenendaaische
Sajet‑ en Vijfschachtfabriek

VOOrheen Wed, D,S, Van
Schuppen en Zoon, de iate‑
re Scheepjeswoi.

In het pand Markt 7 is thans De Koionie gevestigd伍)tO: CorS/ok, 2006,)
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Het NPB‑huis aan de Vijftien Morgen. ftto: Cor SIok, 2006.)

1 oktober. Een aantal Veenendaiers die hun AfdeeIing Veenendaal van den Neder獲andschen
geestelijk voedsei niet vinden in de piaatse‑

Protestanten Bond (NPB)" De vrijzimige p「edi‑

1ijke kerken, gaat OVer tOt OPrichting van de king doethaarintrede in

15

tVeen"

oktober,

DE EERSTE

STEENENZYN GELEGD DOOR
DE H,H, KERKVOOGDEN

,

aidus een gedenksteen, inge‑
metseId bij de vergroting van

de Hervormde Oude Kerk aan

de Markt. Ook de predikanten
komen aan hun trekken: Ze krij‑

gen een gedenksteen met een
duideiijke vermelding van hun
deei:

DE EERSTE STEENEN

ZYN MEDE GELEGD DOOR
DE H.H,

PREDiKAN丁EN

H. DOORNVELD [en] M.
JONGEBREUR

De gedenksteen ln de noordgevel van de Oude Kerk. /F。to: Cor S/Ok, 2006・)
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.

De Njeuw Apostolische Kerk aan de Nieuweweg.佐)tO Cor SIok, 2006.)

De twee torentjes op de Oude Kerk worden ver‑

l七unis en Ruud zetten de ondememing voor=n

Vangen door de van oude foto

apr旧907 brandt de fabriek af, maar Zij wordt a=n

s en tekeningen

bekende spitse toren (die in 1962 piaatsmaakt

1908 herbouwd" Het vaandeI van de MSF hangt

VOOr een kieinere zogenaamde iuistoei met twee

in het Histo「isch Museum Het Kieine Veenioo,

kiokken) ,
De Stoom Vermice看ii‑ en Macaronifabriek voor‑

in Veenendaai wonen drie Apostoiische fam主

heen Bianken‑Van Buuren wordt in Veenendaal

iies. ‑fo=912 komen ze bijeen in boerderij De

gevestigd. Zij heeft ais derde product spaghetti,

Gr桐hoeve van H,J, Anbeek aan het Boveneind,

in latere jaren wordt zij ergens aangeduid ais

Voorganger is Apostei Kofman, in 1912 verhuist

een

men naar de woning van de familie Van de Poi

industrieie keten

aan de Nieuweweg, naaSt De Harmonie, iater het

VOIgt:

gebouw van de Nieuw Aposto=sche Kerk.

feIijke voedingsmiddeien onder de naam

stevige schalm van de VeenendaaIsche
, Men adverteert rond 1940 ais

‥. fabricee巾en ievert een serie voo面ef‑

KRUL

,

WeIke iedere huisv「ouw de grootste voIdoening

in dit jaar overiijdt Dirk van Woudenberg, OPrich‑

SChenkt,

ter van de Machinaie Sajetfabriek, Zijn zonen
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Uitgelezen
Ebn paar fotoboeken, enke/e "aS/agwe爪en, een boek over zeven鮎ende‑

eeuwse scheepsfypen, een Cul章uumis書oItsChe a的s van U加och鞠aan
Va面e捌e geen gebrek HoeweI deze boeken nief spec櫛ek over Veenendaa/
gaan, hebben zu hef Vるense /eze′Spub碇k wel dege仰fets fe zeggen 6n
te /afen zien, Zes korfe kaIakfehs書feken.

DOOR GER丁GROENLEER

Veranderd straatbeeid, De straat in de 20ste

foto

eeuw door Wouter van Riemsdijk, Ge

maar hij komt niet verder dan honderdzestien, Ze

町108 p,,

s beiooft Art de Vos ons in zijn inieiding,

Zaitbommel, lSBN‑10: 90 5994 069 5, lSBN‑13:

Zijn mooi, Zij het soms wat donker afgedrukt, De

978 90 5994 069 7, ∈ 18,50.

SamenSte=er hee什een voorkeur voor technische,

De veranderingen op straat hebben, Zegt de

SChien had u een biIjartbaliendraaier, berenieider

SamenSte=er; te maken met

Of ezelbegeleider in de famiIie? Opmerke巾k is het

roomse 6n excentrieke beroepen, Maar mis‑
de komst van het

gemotoriseerde verkeer, mOdeme technieken,

gemis van de agrarische sector: de keuterboer,

Verandering van leefstijI en de toename van het

de landarbejder en de koemeiker ontbreken op

aantai inwoners in Nederiand

het appeL Daartegenover staat de aandacht voor

(P, 5). Vooral de

auto heeft veel veranderd, Vergeieken met een

bijbaantjes aIs iantaamopsteker, dorpsomroeper

fiie van nu doet een rijtje auto

en porder" Gelukkig voor Veenendaai zijn de tex‑

s in de jaren dertig

s de ont‑

tjeI en de sigaren njet vergeten (P. 126 en 194).

WikkeIingen goed in beeId brengen, laten de bij‑

En op pagina 78 wordt de nachtwaker opgevro‑

(P, 64) haas=iefiijk aan, Waar de foto

SChr阻en het soms afweten. Op pagina lO2 neigt

iijkt met een tekst van Stef Bos. Bij gebrek aan

OOk de straatver=chting naar vroeger en op pagi‑

een register biijf je biaderen ‑ en dat heeft ook

na 57 komen we

Wei iets, Mijn favorieten zijn de voddenman, de

omodige verkeersslachtoffers

tegen. Dat de waterpomp omstreeks 1930 uit het

Piatenverkoopster en de hoorspelacteur. ln de

StraatbeeId verdween, is onjuist. in Veenendaai

botersmokkeiaar zie ik sIechts een hobbyist en

Waren nOg in de jaren zestig pompen in gebruik,

de schooitandarts kan ik nog steeds missen ais

En toch: VOOr Wie nostaigisch een uu巾e onderuit

kiespijn" Leve het geva=en rariteitenkabinet‑De

Wii zakken言S het een aardig boekje, Het eindigt

Vos!

met drie mobiel beiiende jongeIui op het trottoir.
Zoais iemand oniangs opmerkte is die wijze van
COmmuniceren een uitstekende oefening in het

Van aakschipper tot zwikke格Gids van histo‑

SPreken in het openbaar,

rische beroepen door Cari Denig, Ge

i

ii,, 128 p.,

Utrecht, iSBN 90 5345 245 l, e 14,95,
Zeg, ken jij de mosseIman? Verdwenen beroe‑

Wat was een kuisvrouw? En een stadsfabriek?

Pen door Art de Vos, Ge

Soms kan een historisch onderzoeker alieen

i

il,, 216 p., Schiedam,

iSBN 9055944343, e 16,○○

maar raden naar de betekenis van de naam van

De mosselman kemen we niet meer en ookai die

duizend termen van ̀̀beroepen die bestonden

andere beroepen zijn verdwenen, Honderdvijftig

in de verdwenen wereId van het handwerk, het

een beroep" Deze gids bevat meer dan twee‑
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ambacht en de iandbouw en in de beginperiode

Daaider en E=sabeth Spits (redactie). Ge

Van de industrialisatie

128

(P. 6). Ais bron dienden

Onder meer beIastjngregisters, bevolkingsregis‑

町

p., Vereeniging NederIandsch Historisch

Scheepvaart Museum / Stichting Nederiands

ters en het kadaster, Hier en daar; bijvoorbeeid bij

Scheepvaa直museum Amsterdam / WaIburg Pers,

de wagenvoerder van de paardentram, Vuit Denig

Zutphen, lSBN 90,5730.373.6, e 19,95.

De Vos aan. En sommjge beroepen vaiIen mee,
Zo was een afzetter een kunstenaar die hand‑

Een van de veertien scheepstypen uit de zeven‑

SChr皿en of prenten versierde en een zwartwerker

tiende eeuw die hier de revue passeren, is

een smid of kIeermaker. Een omsteker echter was

de samoreus. Anders dan de Oost‑indievaarder

gewoon een aborteur. Vijfentwintig beroepen met

en het ooriogsschip geen type om iang bij

turf, tWaaif met veen en zestien met woi hebben

Sti=e staan, ZO iijkt het. Voor de veenkoIonie

OOk Veenendaai veei te zeggen, Achterin compIe‑

VeenendaaI was het echter het schip dat de turf

teert een handige synoniemeniijst een voo巾eト

naar Amsterdam en Keuien bracht en dus van

feIijke beroepengids, Maar wat een britteimaker

eminent beIang. Zo

WaS? En een hageivanger? Daar kan zeifs Cari

Van 1590 tot 1840, VerZOrgde de samoreus of

Denig a11een maar naar raden,

keuienaar het transport tussen Nederiand en

n tweehonderdvijftig jaar;

Duitsiand" Het was het g「ootste binnenvaartschjp

Van Zijn tijd, iang en plat, een Curieus vaartuig

BibIiografisch apparaat voor de NederIandse

met een enigszins onbehoipen voorkomen. Bond

SPO巾geschiedenis door Wiifred van Buuren met

1650 maakte Bejnier Nooms de oudst bekende

medewerking van Peter Los en Nico van Hom.

afbeelding (P・ 27), legen ̀wrede

Ge

en koien was het houten schip njet bestand. Met

Ⅲ., 476 p,, Stichting de Sportwereld / Arko

Sports Media, Nieuwegein, lSBN 90‑5472‑004‑2,

iadingen als erts

de t而uit Veenendaai was het ai eerder gedaan.

Het boek is mooi: heidere tekst, PaSSende i=u‑

∈ 32,50.

Stratjes, fraaj drukwerk. Je zou het moeten lezen
Met ruim

7500 titeIs biedt dit apparaat een

in de trekschuit van Haariem naar Amsterdam

SyStematjsch overzicht van pubiicaties op het

met een geiijkmatige sneiheid van zeven kilome‑

gebied van de Nederiandse sportgeschiedenis.

te「 per uur (P. 22).

En dat hadden we nog niet. Het is interessant

VOOr WetenSChappers, jouma=sten, Studenten,
VerZamelaars 6n auteurs van gedenkboeken. Van

fastbare Tijd, CuItuurhistorische atias van de

VOetbaI tot fie「ijeppen en van de Nederiandse

ProVincie Utrecht door RoIand B=jdenstijn. Ge

Anti=en tot Zundert: de sportboeken en ‑bia‑

320 p,, Provincie Utrecht / PlanPian, Amsterdam,

den zijn geregistreerd. De meeste hebben een

iSBN 90 76092 400, ∈ 29,50,

町

Iokaie of regionale reikwjjdte (P, 101 t/m 331).

Aiie titeis zijn terug te vinden via de inhouds‑

Het boek van Biijdenstijn fungeert ais achter‑

OPgaVe, de auteursindex en het trefwoordenre‑

gronddocument van het Streekplan 2005‑2015

giste「 Op pagina 267 zien we voor Veenendaai

en is schjtterend, ̀̀Hier is een geschiedenis gere‑

negen pubiicaties over zes sporten: gymnaStiek,

COnStrueerd die de veranderingen van onze ruim‑

SChaatsen, SChietspo直, temis, VOetba看en wiei‑

te toont en verklaart

rennen. Nummer 4942 is ineke van Schuppens

Bergen in zijn woord vooraf, Waarmee hjj voorai

artikei ̀Veense ijspret in vroeger tijden

OOk de kaarten, tekeningen en luchtfoto

in Oud

lfeenencねa/ van december 2003, Maar ove「 de

, Zegt gedeputee「de Van

s bedoelt

die de grote diversiteit van de kieine provincie

SPO巾in ̀t Veen is meer geschreven, Dus is het

Utrecht prachtig in beeld brengen. He=oppunt

Waar dat het overzicht wei veeIomvattend, maar

Van inzichteiijkheid is het periodiek systeem op

niet compieet is (VOOrWOOrd).

Pagina 77 dat vijf tijdiagen en tien deeIgebieden

OmVat. Een van die gebieden is de Geiderse VaiIei
Schepen van de Gouden Eeuw door Remmelt

(P. 278 t/m 294)・ Het verhaai van de turfwinning
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rond Veenendaai is na de studies van Deys, Stoi

de samensteiiende landgoedeenheden

en Van Grootheest en Bisschop langzamerhand

Ais we maar niet, ZOais in de jaren 1960‑1980,

(P. 294),

Wei bekend, maar OOk hier zijn de illustraties

bezwijken onder de verstedeIijkingsdruk, lben

Weer uit de kunst, iets minder wordt het bij de

Werd bestaand als voorbij beschouwd en econo‑

SamenVatting van het beIeid. Dan overheerst het

misch nut tot doei verheven (P, 28 en 29), BIader,

ambte=jk jargon en gaat het ineens over

kijk, lees, ieer, geniet, bewaar en bewonde「

het in

Stand houden van de specifieke kenme「ken van
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Honderdjarigen in Vごenendaal (6)

h di書septembemummer van Oud Veenendaal w〃祐de aanくねchf van de
/ezers vragen voor Ge〃坤e van q鍬‑Van PemmeIden. Zf母omf op de usf
Van Veenen〔faats ouds書e mwoners s加ds J811 voor pp de vfeIde plaa書s en

bere楯e de /ee卿Van JO2jaar en J′ maanden.

DOOR WiM VAN ELST
Aan de overkant van de Rijn ligt Maurik, een PraChtig dorp met een bijzonder rijke historie. De bij

Veien bekende Veenendaalse historicus, SChiider,

SChrijver en veidbioioog Adriaan P de Kieuver
heeft veeI over deze GeIderse gemeente gepu‑
bliceerd en destijds ook in De l居〃ei aandacht

besteed aan haar ontstaan en diverse historjsche

∴∴

VOndsten. Voor gelinteresseerden kan verwezen

∴∴∴∴

WOrden naar de inventarisnummers 520‑523 en
∴ ∵∴

1257‑1258 van de coiiectie De Kleuver in het

VeenendaaIs Gemeentearch ief.
∴∴

態

緻

Wo rte音s

Maurik was oudtijds een dage=jkse heeriijkheid

∴∴丁子∴

en van 181=ot 1998 een zeIfstandige gemeente
∴∴

in de Neder‑Betuwe. Sinds 1999

; ∴∴

∴∵∴ ∴∴∴

behoort het

dorp tot de gemeente Buren. De Kleuver schrijft

∵∴ 一̲∴∵ ∴ 態綴懸駿懸 彩)、ラ ¥〆

OVer de Sint Maartenskerk van de Hervormde

Gemeente met de fraaje schepenbank ui=692
en het imposante orgei, dat rond 1870 waar‑
SChij刷jk door Van Oeckelen is gebouwd, in

een interview met Sjoerd de Jong verteit zoon

Het wapen van de voormaiige gemeente Maurik,

Wim de Kleuve「 dat zijn vader vee=n de Betuwe

thans gemeente Buren.

WaS te Vinden, D会ar immers lagen zijn worteis

ln goud een droogscheer‑

dersschaar van sabe上SChuin rechts gepiaatst met

de punten naar boven. Het schiid gedekt met een
en d託r mocht hij zo graag in de dorpskerken

OP het orgei speien, Dit doet me ook denken

gouden kroon van 3 biaderen en 2 paarIen.

mtemet:

ngw. nlhhaur/k. hfm.)

aan dominee H. van Oostende, die veie jaren
in Veenendaal woonde en van 1993

tot 1999

ln deze gemeente nu werd Gerritje van

Nederiands Hervo「md predikant in Maurik was

Remmerden op 9 maart 1860 gebo「en ais doch‑

en aan Be巾Rebergen, de huidige organist van

ter van AaIbe直Van Remmerden en Adriana van

de Sionskerk, die ais gastorganist regeImatig het

Sandijk. Haar vader; geboren op 12 maart 1819,

Orge=n de Sint Maartenskerk bespeeit.

WaS fabrieksarbeider en kwam oorspronke=jk uit
de buurgemeente Zoelen; haar moeder was een

Maurikse, geboren op 17 januari 1822. Zij trouw‑
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den in Maurjk op 28 aprii 1849, Het echtpaar Van

ln ons piaatselijk bevoikingsregister wordt

Remmerden kreeg zes kinderen, WaarVan Gerritje

Kerkewijk A 131c als hun eerste adres in

de op 66n na jongste was, Erg lang heeft Gerritje

Veenendaai genoemd, later verkaste men naar

Van Bemmerden niet in Maurik gewoond, Want

Engeische Stad A 156,

OP 28 maart 1867, tOen Zij maa「 net zeven jaar

Hierbij maak ik graag de voigende aanteke‑

WaS, Verhuisden haar ouders met het heie gezin

ning. Peter Wiii schr胆in zijn boek MeenendaaI

naar Veenendaai, De namen van de kinderen

St脂at h st伯at uit dat deze ̀straat

Van Remmerden zijn in voigorde van leeft団d:

WaarSChijniijk te danken heeft aan de Engeise

haar naam

Wjlheimina (OOk Wiilemina), geboren op l「 ap「i1

Onderdirecteur van het zojuist genoemde tex‑

1850; Dirk, geboren op

december 1852;

tieibedrijf. Doo「 de VeenendaIers werd Thomas

Adriana Aiberdina, geboren op 21 apri=855;

Spencer EIce, Want ZO heette hij, beschouwd als

25

Zeger geboren op 25 augustus 1857; Gerritje,

de eigenaarvan dewoningen, die voorofdoorde

geboren op 9 maar=860 en Johanna Catharina,

VSW zijn gebouwd. Bij raadsbesiuit van 28 juni

geboren op 23 december 1862.

1920 werd de naam gewijzigd in Oranjestraat.
Hierdoor is voigens mjj door latere generaties

De EngeIse Stad

niet begrepen dat de Engeise Stad geen straat

De reden dat de fami=e Van Pemmerden Maurik

WaS met Siechts aan 6en zijde huizen, maar

met zijn kersenteeit verliet en zich in Veenendaai

een heel compiex woningen, bestaande uit vier

VeStigde met zijn woi‑ en teXtieiindustrie, Zal waar‑

achter eikaar gebouwde arbeidersblokken. De

SChijniijk het beroep van Aalbert van Bemmerden

twee meest westelijk gesitueerde biokken van eik

Zijn geweest・ Aiies wijst er name=jk op dat hij

Vijfentwintig woningen noemde men de Achterste

een baan had bjj de VSW, de VeenendaaIsche

Buurt, de andere twee biokken waren duideiijk

Stoomspimerjj en ‑Weverjj, die op 27 december

minde「 iang en teiden eik tien woningen; Zij waren

1861 was opgericht,

dichter bij huize De Zoom gebouwd en vormden

Koningimedag 1919 in de Engeise Stad. Eerste rij言n het midden, met Wit overhemd en helm, de vader van Wim van EIst.

岬o〃ectie Wm van E/st.)
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Samen de Voorste Buurt. Een duidelijke beschrij‑

SChreven omdat zij waarschijnIijk met haar zoon

Ving van de toenmaiige situatie wordt door Martin

Di「k en zijn gezin vertrokken was naar Duitsiand,

Brink gegeven in Oud Meenendaal op pagina 38‑

Van haar is verder niets meer bekend. Ook de

49, 56‑65, en 69‑71 (1988), Ook verwijs ik graag

famiiienaam Van Remmerden komt in de registers

naar een foto van W,A.J, Van Son, genOmen OP

Van 1891 tot 1910 niet meervoor.

Koningimedag 1919. De foto is afgedrukt in

Gerritje van Remmerden stapte op 22 0ktober

nummer 2 van Oud胎enendaal (1988) en in Kent

1881 in het huweiijksbootje met Peter van Ojik,

u ze nog… de lfeenenda/elS Van Rik Vaikenburg

geboren te Veenendaai op 12 november 1859.

(1972). Heiaas vermeId=aatstgenoemde hierbij

Hjj was een zoon van Co「neiis van Ojik en

abusievelijk, dat het om een opname gaat tijdens

Wiliemijntje Anbeek en zai, geZien zijn beroep van

de onafhankelijkheidsfeesten in 1913, Duide=jk

fabrieksarbeider, katoenwever en getouwbaas,

Zijn twee biokken van de Achterste Buurt zicht‑

eveneens bij de VSW werkzaam zijn geweest,

baar,

Peter van Ojik had bij het ioten voor de m冊

tajre dienst het lage nummer lO getrokken. Hij

Van Ojik‑Van Remmerden

behoorde tot de lichting 1879, Werd op 7 mei van

Aaibert van Bemmerden overieed in VeenendaaI

dat jaar ingeiijfd bij het eerste Regiment vesting

OP lO augustus 1883, Zijn kinderen groeiden in

A刷ierie en was bij zijn huweiijk dus m冊air. ln

OnS dorp op en besioten op een gegeven moment

de huweiijksakte wordt vermeld dat de com‑

te gaan trouwen, De achtergebieven Adriana van

mandant van zijn iegeronderdeeI hem schrifteiijk

Sandijk werd op 10 september 1886 ambtshaive

toestemming had verieend tot het aangaan van

uit het bevoikingsregister van Veenendaai uitge‑

een huweiijk, De getuigen waren Matthijs van den

De Moienstraat, Circa 1 91 0. Op de ansichtkaart staat abusieveli」k Achterkerk. Po〃ecf/e GemeentearchIef ¥feenendaa/.)
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Heuvei, 54 jaar; arbeider, OOm Van de bruidegom;

Comelia van Ojik, geboren op 16 me=883 in

Matthijs Anbeek, 25 jaar; fabrieksarbeider, neef

Wijk B, nummer 37, Zij trouwde met Abraham van

Van de bruidegom; Dirk van Remmerden, 28 jaa購

Bameveid.

fabrieksarbeider

Adriana van Ojik, gebo「en op 23 augustus 1886,

broer van de b「uid en Zeger

Van Remmerden, 24 jaar; eVeneenS broer van de

Na het overIijden van haar zuster Aiberta trouwde

bruid, aiien wonende in Veenendaai.

Adriana met haar zwager Gerrit Achterberg・

De moeder van de bruidegom, de vader van de

Wi=emjjntje van Ojik, geboren op 8 oktober 1888

bruid en de eerste getuige hebben de huwe‑

OP MoIensteeg F 174" Zij was van beroep garen‑

巾ksakte niet ondertekend, Omdat zij niet had‑

SPOeisterl

den ieren schrijven, Wie w61 tekende, WaS A.H.

AIbe巾a van Ojik, geboren op 20 maart 1891,

Meteierkamp" Hij was van 1874 to=884 burge‑

Sajetspinster, OVerleden te VeenendaaI op 30 mei

meester van Veenendaal en voitrok als ambte‑

1918" Zij was gehuwd met de kieermaker Gerrit

naar van de bu「ge川jke stand het huweIijk tussen

Achterberg. Laatstgenoemde he巾OuWde met

Peter van Ojik en Gerritje van Remmerden.

Zijn schoonzuster Adriana van Ojik.
Tijmetje Marselia Grada van Ojik, geboren op

Moienstraat

12 0ktober 1893, garenSPOelster en dienstbode,

Het pas getrouwde paar vestigde zich van meet

Haar man was Gerrit van Laar.

af aan in de wjjk MoIenbrug. Eerst op het adres

Comeiis van Ojik, geboren op 6 december 1895,

Molensteeg B 37f, daama op nummer F 174, dat

¥fan beroep was hij winkeIbediende, magaZijnchef

late「 tot Moienstraat l l werd omgenummerd. Dat

en manufacturier・ Op ll februari 1933 huwde hij

betekent dat Gerritje van Ojik‑Van Remmerden

met Hendrika SIotboom.

tachtig jaar in hetzeIfde huis heeft gewoond, Pre葛

WiIhelmina Johama van Ojik, geboren op 22 ju=

Cies tegenover De Heuvei,

1899, dienstbode. Zij ve面Ok naar Heemstede en

Ais de kIeinkinderen nd terugdenken aan het hujs

trouwde daar met Jan Bijman,

Van OPa en OPOe Van Ojik aan de MoIenstraat,

Peter Gerrit van Ojik, geboren op 9 0ktober 1902,

hebben ze het over

Van beroep bosjesmaker Hij trouwde op 9 juIi

dat lage huisje

. Dat is

biijkbaar de indruk dje zij van deze woning heb‑

1927 te Veenendaai met Eiizabeth van Leeuwen

ben overgehouden, Met een van hen, meVrOuW

en na haar overlijden ging hjj een tweede huweiijk

Gee巾uida叶uus) van de Bovenkamp‑Van Ojik,

aan met Comeiia Kroesbergen,

had ik een geanimeerd gesprek. Zij herimert

AIbert Johan van Ojik, geboren op lO juii 1904, In

Zich de woonkamer met de twee bedsteden

het bevoIkingsregister staan voor hem de beroe‑

nog ais de dag van gisteren en weet te verteilen

Pen kantoorbediende en koopman in manufac‑

dat men vanujt deze woonkamer de zolder kon

turen vermeid" Op 22 september 1927 trad hij in

bereiken met behuIp van een losse, houten trap.

Zijn geboortepiaats in het huwe=jk met Hend「ika

Door oude Veenendaiers werd zo

Aietta Pietertje Heij,

n trap een ieer

genoemd" Later werd deze vervangen door een

Van a=e kinderen bleef aiIeen Wiiemijntje in het

VaSte traP naar boven, En t6ch zal het huis niet

Ouderiijk huis wonen. Ze bleef ongetrouwd en

ZO kiein geweest zijn, Want er Werden hier maar

na het overiijden van Peter van Ojik op 20 maart

liefst negen van de tien kinderen geboren en ze

1946 zorgde zij op een =efdevo=e manier voor

groeiden er ook op, Zij het niet onder de meest

haar moeder, Door de kIeinkinderen wordt met

gerjeflijke omstandigheden.

diep respect over hun tante Mijntje gesproken.

VIer jongens en zes meiSleS

Comeiis van Ojik. Hij werd op 6 maart 1882

Iもilet

Onvergeteiijk is en bi胆VOOr巾uus ook het hou‑

geboren in wijkA, nummer 156, dat wiI zeggen in
het huis van zijn grootouders Van Bemmerden in

ten toiiet (de poepdoos) achter het schuu巾e in

de Engeise Stad. Helaas overieed hij hier op 13

V66r het naar bed gaan in het donker naar toe

juIi van hetzeIfde jaar.

moest iopen・ Over de pIee, Want ZO Werd het
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de tuin. Geen prettig idee ais je daar

s avonds

het gezin van haar ouders Peter Gerrit van Ojik
en Eiizabeth van Leeuwen, die op dat moment

Samen tWee dochters hadden: Truus en Gerrie,
in 1939 we「d haar moeder ziek en moest in het

SanatOrium worden opgenomen. Vader besioot

met Gerrie bij opa en opoe Van Ojik in te trekken
en巾uus bij famiiie onder te brengen. ln 1942

OVerieed haar moeder en kwam T†uus ook naar

MoIenstraat l l ,
Het huis was inderdaad kIein en beide grootou‑
ders waren de tachtig reeds ruim gepasseerd,
maar wat was er veel mogeIijk!巾uus ziet in

gedachten de situatie opnieuw voor zich: tante

Mijntje in de ene bedstee, Gerrie in de andere,
Zij en vader in een bed op zoIder en voor opa en

OPOe Van Ojik was er nog een pIekje op de zolder
besch i kbaar.

1b=945 hebben ze op Moienstraat 11 gebivak‑
keerd. Peter Gerrit van Ojik is toen he巾OuWd.

Opa van Ojik overieed het jaar daarop,

De honde「dste verjaardag

Gerritje van Ojik‑Van Bemmerden vierde haar
honderdste geboortedag met haar acht nog in
leven zijnde kinderen, hun partners en de zeven‑
entwintig kieinkinderen, AihoeweI De l居//ei van

2
Het echtpaar ¥厄n Ojik‑Van Remmerden, OmStreeks 1900.

po〃ec鵬fami/ie脆n Q肌)

en 「」 maa直1960

Wei duideIijk dat de beiangsteiling enorm was.
We iezen:

toenmaiige sanitair ook wei genoemd, ZOuden
Smeu

maar summier aandacht

besteedde aan dit niet aiiedaags gebeuren, WOrdt

Een groot aantaI bioemstukken en

geiuksteiegrammen werden in de ioop van de

「ge verhaien zijn te verteilen, Persoo帥jk

dag aan haar ad「es bezorgd, terWiji vrijwei aiie

kan ik mij herimeren dat mijn vader en groot‑

familieieden, Waaronder uit Canada, naar het

Vade「 ons de tafereien bij wijze van spreken

kieine huisje in Veenendaai waren gekomen om

Iieten meebeIeven die zich konden voordoen

deze uitzonderlijke dag te herdenken. Ook kreeg

Wameer het houten gevai op de kruiwagen naar

de jarige bezoek van een aantai piaatseiijke pre‑

he=and moest worden gebracht en de inhoud

dikanten en burgemeester A, Bakkeらdie in de

daar met behulp van een gieremmer over de

middaguren zijn fe=citaties aan kwam bieden, Het

ZWarte grOnd moest worden verspreid, Voor onze

WaS de geheIe dag een komen en gaan, ZOdat de

huidige generatie, die de beschikking he〔rft over

honderdjarige niet over gebrek aan beiangsteiiing

de meest modeme sanitaire voorzieningen en

te klagen had.

gebruik kan maken van een perfect rioieringssy‑

Tben mevrouw Van Ojik lO「 en zelfs 「O2 jaar

Steem, is het haast niet meer voor te ste=en dat

mocht worden, VerSChenen in de krant opnieuw

men nog geen honderd jaar geieden zo primitief

berichten van geiijke strekking en steeds weer

te werk moest gaan,

Werd gewezen op de bijzondere manier waarop

巾uus van de Bovenkamp kan nog meer verha‑

Zij door haar dochter Mijntje, die zeif ai ver over

ien over Moienstraat = en denkt daarbij terug

de zeventig was, Werd verzorgd,

aan de ooriogsjaren, Een moeilijke periode voor

De gezondheid van de hoogbejaarde was geiuk‑
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kig redeiijk goed te noemen. Voor famiiiegebeur‑

mene begraafplaats aan de Mumikenweg te

tenissen had zij nog aitijd vo=e beiangste冊ng,

VeenendaaI in graf nummer E 15, Onder haar

En haar geheugen was prima in orde. Graag

naam op de grafsteen staat PsaIm 73:24:

mocht Ge「ritje van Ojik‑Van Remmerden ver‑

mij ieiden door Uw raad; en daamazuit Gij mij in

teiien over de oude tijd en over Maurik in de

heerlijkheid opnemen,

Betuwe, de piaats waar zjj als kind woonde, lben

Dochter Wi=emijntje van Ojik overleed op 24 juni

Gij zuIt

Veenendaais oudste inwoonster lO2 jaar werd,

1975 in de ouderdom van 86 jaar. Zinvo=s het

VerSCheen uiteraard weer een artikeitje over haar

dat de famiiie haar liet bijzetten in het graf van

in de krant en daarin werd gewezen op haar

haar ouders,

SIechte gezichtsvermogen, Ik citeer:

Door het heengaan van Gerritje van Ojik‑Van

Hoewei ze

ai tien jaar niet meer kan zien en haar gehoor

Remmerden werd W川em ComeIis van Doo「n

njet zo scherp meer is, begrijpt ze a=es nog uit‑

de oudste ingezetene van ons dorp, Een dag

Stekend・ E6n van de iiefste bezigheden van haar

iater; OP 14 februar=963, Stjerf hij echter op 99‑

is het beluisteren van een preek via de radio,

jarige leeftifd" Op 21 februari zou hij lOO jaar zijn

Regeimatig sIaapt zij een paar uurtjes, maar VOOr
de rest van de dag zit zij in haar ieunstoei dicht

geworden.

‑「Wee van Gerritje van Ojjks zonen, Comeiis en

bij de kacheI・ Zij kent v「ijwel alie psaImen nog en

Aibert Johan, hebben een groot deeI van hun

die zingt ze ook nog graag,

ieven op markten doorgebracht als koopman van

Gerritje van Ojik‑Van Remmerden overIeed op

manufacturen. Peter Ger「it van Ojik werkte op de

13 februari 1963 in haar huisje op Moienstraat

Ritmeester Sigarenfabriek en was in Veenendaal

「「, een maand voordat zij lO3 jaar zou worden,

een bekend en gewaardeerd persoon, Hij was

Ze werd bij haar man begraven op de aIge‑

Van 1953

tot 1970 1id van de VeenendaaIse

gemeenteraad namens de Christeiijk‑Historische

Unie (CHu) en diende de Nederiandse Hervormde
Gemeente vierentwintig jaar lang als ouder=ng.

Het echtpaar Van Ojik‑Van Remmerden met hun dochter
W川emijntje van Ojik, OmStreeks 1930.
po/Iectieねm〃ie胞n Q/ik.)
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Bewegend verleden
Dat oude f榊I"beelden aan加ekkingsk帽ch書uifoefenen ap onze /eden,
WeId qp de /edenb薙enkomst van 22 juni weer eens bewezen. Ch℃a 175
bezoekers, ZOWel feden ats nieトfeden, S書IOOmden de伽nnen書um van

ve仰feegtehuis De Mさenf伽nnen. Ge/ukkjg kon ;edereen een p/aa均e

Vinden,

DOOR INEKE VAN SCHUPPEN
Voorzitter Henk van

t Veld heet de aanwezigen van harte weikom en begint de avond met enkele huis‑

houdeiijke mededeiingen. Het nieuwe boek van

hebben onze medewerking toegezegd, l七VenS

WijIen Wout Jansen, Een Ge/deIS嶋偽aa/. Meester

Participeert de HVOV in een brainstormcommis‑

脆n de Westehngh en Ge/delS veenendaa/, komt

Sie die zich wi=nzetten voor het bewaren van

binnenkort uit,

graf‑ en geVeistenen en andere kIeine monumen‑

Het bestuur is druk bezig met de beheervorm

ten: ̀Veenendaa=n Steen

Van he=oekomstige Cuituurcluster l: de bibiio‑

Hoewei hij deze avond niet aanwezig kon zijn,

theek, de kunstuitieen, Het Kieine Veenloo en ons

neemt de voorzitter toch afscheid van bestuurs‑

documentatiecentrum komen onder 66n dak in

iid Jaap P=on, Hij is afgetreden nu hij wethouder

.

de oude HoIiandiafabriek, Ook de pIamjng van

is geworden, Hij werkte enthousiast mee aan

de inrichting vergt de nodige aandacht,

de beide iustrumboeken en op de laatste twee

Door het帥goedhuis Utrecht wordt een piiot‑

iustrumavonden liet hij ons meegenieten van zijn

PrOject op het Christeiijk Lyceum VeenendaaI

jeugdherimeringen in het Veenendaai van de

(CIV) opgezet, dat beoogt ieerlingen van het
Voorbereidend Middeibaar Beroeps Onderwijs

jaren vij冊g,

NMBO) onderzoek te laten doen naar de p看aaト

Begrafenis

SeIijke geschiedenis in de jaren 1930‑1950, We

Deze avond staat echter in het teken van het
bewegend verIeden, Veei
gebeurtenissen zijn door

Veenendaiers in de afgeio‑

Pen decemia vastgelegd
OP CeiIuIoid. De fiimcom‑
missie, de heren SIok en
Brands, hebben kans gezien
uniek fiimmateriaai bij eikaar

te brengen. Cor SIok, die
VanWege Zijn zestigste ver‑
jaardag niet aanwezig kan
Zijn, biijkt een meester in
het digitaiiseren van het

materiaai, De apparatuur
WOrdt bediend door Hennie
Henzen,

V66r de pauze kumen we
De ii」kwagen. (Foto van compufeISChe仰: Cor SIok, 2006.)

meegenieten met een stukje
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De rouwstoet op de Kerkewi」k net na de krujsing met de J.G. Sandbrinkstraat richting de Markt.

作。to Van fv: Hemie Henzen, 2006.)

fami=eieven van de oprichte「 van de Ritmeester

maiige iocatie aan de Nieuweweg wordt serieus

Sigarenfabrieken, Jochem van Schuppen.

Onderhandeid door de imkers. Bijzonder is dat dit

indrukwekkend zijn de beeIden die van zjjn

Stuk fiIm een geiuidsopname betreft,

begrafenis zijn gemaakt.

De冊ge heren in zwarte pakken iopen in 1937,

Er is ook een filmpje over het fabricageproces

ais Ritmeester zijn vijftigjarig bestaan viert, OVe「

Van de VSW. De onbekende die het productie‑

de Kerkewijk, De schutterij lost saiuutschoten op

PrOCeS met heen‑en‑Weer SChietende ogen voigt,

de Markt ter geiegenheid van de geboorte van

b=jkt controieur Jan WeiIes te zijn. Vervoigens

Prinses l「ene, maar We Zien ook hoe op diezelfde

komt de mobilisatie aan bod, Er zijn beeiden te

Markt de paarden gevorderd worden door de

Zien vanuit De Korenbeurs de Hoofdstraat in,

Duitsers・ Veel paarden komen van staihouderij

Martin Brink pakt spontaan de microfoon en

De Haas・ Zeifs in de ooriog, in 1943, gaat het

kan de aanwezigen veei achtergrondinformatie

Rjtmeesterpersoneei een dagje uit, kersen eten

VerSChaffen, We zien het oude Eitheto, het neer‑

in de Betuwe, maar OOk tijdens de bevrijding

gestorte Duitse vIiegtuig aan de Slaperdijk, maar

is er behooriijk wat gefjimd. De intocht van de

OOk soldaten die zich met schaatsen vermaken

Canadezen en de aftocht van de Duitse「s zijn te

OP het Benedeneind,

Zien, eVenals de optochten met versierde wagens
ter geiegenheid van de verjaardag van koningin

Bijenmarkt

Wiiheimina op 31 augustus 1945.

Na de pauze komt ujteraard ook de bijen‑

Een fiimpje over het productieproces van de

markt uitgebreid aan bod. Deze markt, eenS

Frisia is destjjds van onvervaist Veens commen‑

de grootste van Europa, haalde regeimatig het

taar voorzien door de heer Bouman, Dat de beel‑

Poiygoonjoumaai in de bioscoop, Op de toen‑

den enkeie seconden achteriopen bij het geiuid,
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De schutterij op de Markt, 1939,作OtO Van fv: Hemie Henzen, 2006.)

mag de pret niet drukken,

dingen te ontvangen.

in 1956 is het huweiijk gefiImd van de heer

Rest de voorzitter niets anders dan de aanwe‑

en mevrouw Van Amerongen‑Versteeg, We zien

Zigen een van harte welthuis toe te wensen,

beeiden van de Zandstraat, de VaiIeistraat en

丁ijdens de voigende bijeenkomst op 21 septem‑

de JuIianastraat. De Holiandiafabriek, de afge‑

ber a,S, Zai jhr PA,C, Beelaerts van Biokiand de

iopen tijd zo dikwijis in het nieuws, Prijkt nog

lezing ve「zorgen.

in zijn vo=e gio「ie aan het VerIaat, Ook tijdens

SChoolfestiviteiten staan ouders klaar met de
fiimcamera. Verkiezingen op de Rehobothschooi

OmStreeks 1 966, diverse Konjngimedagvieringen
OP de Groen van Prinstererschooi en een
Lampegietoptocht van Het Geerhofke in de jaren
ZeVentig, dat ailes komt ietteriijk voorbij,

Oproep
Na afloop van het fiImgebeuren doet voorzitter
Henk van

t Veld een oproep aan de aanwezigen

Om filmmateriaal beschikbaar te steiien, Op deze
avond is weer bewezen hoe beiangrijk het is his‑

torisch materiaai voor het nageslacht te bewaren,

De heren Wout Brands (teiefoon: 513650) en Cor
SIok (teIefoon: 513062) zitten klaar om aanmel‑
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Titeischerm van de Frisiafiim.
仲to van fv: Hemie Henzen, 2006.)

Het laatste woord
̀Ge/ders

en fS制ohts

zg〃] twee beg巾岬en die ap de eers書vo匂ende /eden‑

VeIgade面)g Vaak fe hoI℃n Zu〃en z助]. ̀Gelders, ais we ats His書oItsche

lferenjgivg mef s書eun van de St;ch捌ng He書lfeense Boek en de Poねry
Cfub Vbenendおl〇月egfo een nfeuwe uitgave zu〃en p′℃Senferen. fStiehts

a応een加feid伽g over he書S庇批gehouden zaI wo雌fen door een bekende

St;ch fenaar

DOOR HE丁BESTUUR

lb=960 behoorde het grootste deei van onze
WOOnPIaats tot de gemeente VeenendaaI, geie‑

de voorzitter mevrouw Jansen het eerste exem‑
Piaar ter hand heeft gesteid, gee什hij het woord

gen in Utrecht, dat ook weI het Sticht wordt

aan jhr PA・C・ Beeiaerts van Biokiand, Zijn iezing

genoemd. Een kleiner oosteiijk deei maakte deeI

heeft ais tjtei:

uit van de gemeente Ede, geiegen in Geideriand,

Een zienswijze bij het Sticht

. Een

gebied waarin je leeft, behoo直Veeizeggend te

Over Stichts Veenendaai is ai heel wat gepubIi‑

Zijn" Door op zoek te gaan naar hetgeen een

Ceerd, maar GeIders Veenendaa=s tot nu toe

territorium inhoud geeft, ZOais het iandschap,

nauweijjks in beeld gebracht, Daar komt op 21

de gebouwde omgeving, de bewoners en hun

SePtember verandering in, ais we het boek pre‑

activjtejten, de cuituur gaat je woongebied je

Senteren Van Wijien Wout Jansen, Een Ge/deIS

meer en meer aanspreken, Je ontwikkeIt een

Ve肋aa/" Meester l居n de l侮stehngh en GeldeIS

eigen zienswijze bij je ontdekkingsreis. De heer

ibenendaa/.

Beelae直S ZaI ons meenemen op zijn zoektocht

Het boek is gebaseerd op de herimeringen die

en de provincie ‑ it Sticht waartoe VeenendaaI

Zijn moeder, Bets Jansen‑Van de Westeringh,

behoort ‑ aIs grond‑ en WOOngebied to=even

aan het papier toeve面OuWde en op een zoek‑

Wekken. Bij de beschouwing zal de cuituur niet

tocht van Wout in de archieven van Ede en

WOrden overgeslagen, maar OOk dan bI胆het

Veenendaal. Niet a=een het re=en en zeiien van

beeid incompieet. Er bI胆Veel te ontdekken over

de openbare

komt aan de

en bij een verdergaande ontwikkeiing treden

Orde, OOk een stukje fam=iegeschiedenis en

VerSChuivende beeiden op, Ook dit zaI te「 sprake

̀Geiderse SchooI

Verder uitvoerig de zienswijze van Wout op het

komen. De inieider hoopt sporen uit te zetten

Wei en wee van Gelders Veenendaai in de ja「en

Waardoor de iuisteraar geboeid zijn eigen zoek‑

1900‑1940, Wat was er te merken van de Eerste

tocht begint of voo巾Zet,

Wereidoo「iog, de schooistrijd, de crisisjaren, de

A=e leden zijn van harte weIkom op:

‑tweede WereldoorIog? Hoe was de verhouding

● Donderdag 21 september

tussen GeIders en Stichts Veenendaai? Hoe

● Ledenbijeenkomst HVOV

Veranderde het beeId van Geiders Veenendaai

● Jhr PA,C, BeeIae轟S Van BIokland:

̀Een zienswijze bij het Stjcht,

met zijn straten, Zijn stinkende Grift en zijn veie
bruggen? Hoe was het dagelijks ieven er ingerjcht,

● De Meent, Grote Bee「 lO

VOOr en na de komst van de eIektriciteit, de

● Aanvang: 19,45 uur

aansIujting op de waterieidjng? Veei documenten

●

en foto

Donderdag 23 november is er een l士ssen Kunst

s brengen de boejend en begrijpeiijk

Ve直eIde geschiedenis soms heel dichtbjj, Nadat
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Om te beginnen
De fuch富加lfeenendaaI moe書ondenks de ve/e fabrfeken toch we/ gezond
Z〃n geWeeSL Hoe is he書anders moge仰くね書zo vee/血Moners Zieh m de巾y
Van eeuWe伽gen hebben kumen schaI℃n. ‖伽I Van刷s書応nog /ang nfef
uifverfe/d over he書/even van onbekende lfeenenくねfeIS dfe toch voor een

boefend vemaal zoIgen・血de zevende a〃evehhg Van Honde巾jarigen in
Veenendaal is Jan cle K/euver aan de beu競,

DOOR DE REDAC丁iE

in onze nieuwe serie De schg〃7We/Per Op…

OP de hoogte van de vorderingen. AIs aanwinst

WOrdt Jochem van Schuppen voor het voetIicht

noteren we graag een van de iaatste exempIaren

gehaaid・ Zonder zijn bruisende energie en zake‑

Van de dvd Ritmeester Veenendaai Ats de rook

=jke initiatjeven zou het economische leven in

Om je hoo紺is veIdwenen. Het betreft een schen‑

Veenendaai er wel eens heeI anders uit hebben

king van de heer Nico van Manen, WaarvOOr We

kunnen zien. De sne=e groei van zijn sigarenfa‑

hem harte=jk danken.

briek De Nijverheid, ZOaIs Ritmeester toen nog

Eileke van Engeienburg heeft zich ook dit keer

heette, ZOrgde ervoor dat in het crisisjaar 1939

niet onbetuigd geiaten。 Zij heeft het archief van

1,700 mensen hun brood konden verdienen in

het Veenraadschap de「 Geidersche en Stichtsche

de sigarenbranche, in die jaren was de boIknak,

Veenen aandachtig bestudeerd en info「mee巾u

die als eerste door Ritmeester op de markt werd

OVer de open rekendag van het Veenraadschap,

gebracht, een doorsiaand succes, Niet aileen
Veenendaiers werkten er ook werkloze sigaren‑

een fenomeen waarmee de meesten van u niet

makers van buiten Veenendaai, ujt Kampen en

artikel anders zjjn.

bekend zuiien zijn, Dat zal na het iezen van dit

Cuiemborg bijvoo「beeid, konden er aan de siag,

Eiders in deze uitgave wordt versiag gedaan van

De bekende dominee Overduin stond in Kampen

de presentatie van Een Gelders lfemaaI. Meester

en hij was bevriend met Jochem van Schuppen,

V色n de Wfestehngh en Ge/delS lfeenendaal door

Op zijn voorspraak werden tal van sigarenma‑

Wout Jansen. Het boek vult tevens de rubriek

kers naar Veenendaal gehaaId. De De Savomin

U/tge/ezen, Onze voorzitte「 doet verslag van de

Lohmanstraat ontstond toen, Want deze nieuwe

Werkzaamheden van de werkgroep Diaiect en,

Werknemers hadden woonruimte nodig,

ZOals het hoo巾krijgt hij ook wee「 het iaatste

Wat zou dit biad zijn zonder de foto

s uit het

W○○rd ,

HVOV‑arChief. Weer doen we een beroep op u

Bij de redactie is ook nog de voigende brief bin‑

ais lezer voora=e reageren aIs u mensen her‑

nengekomen,

kent of andere informatie omtrent een van de
foto

s kunt verschaffen. Het archief berust op

Geachte redeactie Oud VeenendaaI,

het moment nog bij Hemie Henzen, maar ZOWeI

hij aIs wij kijken in spaming uit naar het nieuwe

Van 1951 tot 1970

documentatiecentrum. Hemie besteedt veel tijd

Veenendaal, Daa「na woonde ik immer minstens

aan de totstandkoming ervan en daar zijn we

5 kwa面er rijden van

hem zeer erkentelijk voor, Het feit dat aiies wat de

Op fam帥ebezoek deze week kreeg ik enkeie

ben ik opgeg「oeid in

t Veen.

Vereniging in de afgeiopen ja「en bij eikaar heeft

iichte schokken toen ik door de wijken van

gebracht gemakkeiijk toeganke=jk zai worden,

Veenendaal reed, Verdorie, dacht ik, ben ik een

is van grote toegevoegde waarde. We houden u

Paar maanden weg en ja hoor, hebben ze weer
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ken Veenendaaise panden. Leve de vooruitgang,

enkeie beeidbepaiende panden gesIoopt,

Op de hoek Kerkewijk‑Rembrandtiaan miste ik

maar eeuwig zonde, OnOmkeerbaar en treurig・

het gebouw van De Kamper, iJzerwarenhandeI

Vereniging, Let Op Uwe Saeck!

en voorheen o.a, De Crawat, Bij het Vaa巾brug‑

kruispunt was het mooie hoekpand van tandarts

Frans van ‑fuiI

Vaikenburg een g「asveld geworden, En mijn

Enschede

MULO van De Vries, de lchthus, WaS nu een
huizenrij,
Een vriend van me liet me wat foto

s zien van de

gesioopte Mussenfabriek, door hem gemaakt
voor het echt te iaat is… ik hoef u niets te vertei一

ien over de rijke historie ervan,
Een beetje bozig en verdrietig reed ik

t Veen

uit, Welke verrassingen krijg ik bij mijn voIgende
bezoek?

AIs abonnee en =d van Oud‑VeenendaaI betaaI
ik geen contributie voor het aanschouwen van
foto

s van karakte「istieke言nmiddeis afgebro‑

Het oudste stuk uit het archief van het Veenraadschap, gedateerd 1 7 mei 1 546. 44rohief van he=居enI場adschap der
Ge/dersche en Suchtsche lfeenen, inv:nr 14, dee/ / Gemeentearchief VさenendaaI.)
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De schijnwerper op… (2)
… een Ondememer wiens naam onbsmake卿me書de sjgaI℃nindus師e
jh Vbenendaal veIbonden is, Ats m de ja鳩n v弼Van de vohge eeuw

SChoo伽deren雄ydens de aan軌跡Skunde/es de kaah van de pIOV肋cfe
U書rech書voor hun neus kI℃gen, feerden ze da軍b〃 VbeneǹfaaI de s書eek‑

WOOI巾en ̀wo/

en fs幻arenタhoorden. 1hor he書steekwool巾fs幻aren, is

Jochem van Schl/PPen grofencleeis ve略nれVOOrd即肌

DOOR INEKE VAN SCHUPPEN

Jochem, rOePnaam Job, Werd geboren in

Moeder Grietje had, ZOaIs men dat noemde, het

Veenendaal op 8 september 1868 om twee uur

tweede gezicht. Zij had voorspe=ende gaven en

s nachts, Hij was de zoon van Hendrik van

SChreef in 1876 De OoIdeIen Gods over Neder

Schuppen en Grietje Beijer, die ten tijde van zijn

fand, een niet gemakkeiijk te iezen brochure,

geboorte ai 43 jaar oud was. De grafsteen van het

die in 1940 en 1975 nog werd herdrukt, Vader

echtpaar Van Schuppen‑Beijer ligt op de oude,

Hendrik had een manufacturenzaak onder aan

als wandeiparkje ingerichte, begraafpiaats aan

de Markt, Zijn zonen Hendrik, Hein en Herman

het Kostve「ioren.

VOigden de voetsporen van vader en gingen

OOk in de textieI, Zoon

Marinus, rOePnaam Ties,
VOnd een baan op het
kantoor van de ontvan‑
ger van beiastingen in

Driebergen, maar VOOr
Jochem moest een
Plaats worden gezocht,
Een oude kennis van

Vader Hendrjk, Wouter
Geurts uit Opheusden,
bracht uitkomst. De heer
Geu「ts verbouwde en
VerWe「kte tabak en kon

Jochem op zijn pian‑
tage prima als voIontair

gebruiken. Op dit gebied
Werden zeifs mogeiijkhe‑
den gezien voor Jochem
in Oost‑indi色. Maar de

kennismaking met doch‑
ter Jans Geu巾S gaf de

Situatie een andere wen‑
ding en de Indie‑Pian‑
De grafzerk van het echtpaar Van Schuppen‑Beijer zoais die is te vinden op de oude begraaf‑
Plaats
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aan

het

Kostverloren.作oto:

Cor

S/ok,

2006")

nen Werden op de lange

baan

geschoven,

Jochem wiide graag een eigen kerverij begin‑

den: broer Marinus nam in 1889 de administratie

nen, maar Om OOk de sigarenfabricage te Ieren

Onde「 zijn hoede en trad daarmee toe tot het

kemen ging hij een tijdje ais voiontair werken

bedrijf.

bij de sigarenfabriek van de Fa. Vos & Estopey
in Utrecht. ln 1887 realiseerde hij zjjn droom

Huwelijk

Om een eigen zaak te begimen, l七genOVer het

Op 1 8 november 1887 trouwde Jochem met Jans

Oude postkantoor stond een gebouwtje van

Geurts, de dochter van Wouter Geu直S. Jochem

Vier meter breed en twintig meter iang, Waarin

WaS negentien jaar en Jans was nog maar zes‑

VOOrdien de smederij van de fam掴e Hendriks

tien. Haar ouders vonden haar nog te jong om

WaS geVeStjgd.

Samen te WOnen met Jochem en daarom bieef

Zij in Opheusden wonen,
Waa「 OP

27

december

Van dat jaar het eerste

kind, lta, Werd geboren,
in 1890

werd ook het

tweede kind, Wout, in
Opheusden geboren, Er
Zijn aanwijzingen dat het
echtpaar pas op 23 febru‑

ari 1891 ging samen‑

WOnen in VeenendaaI,
Waar Ze nOg tien kinde‑

ren kregen: Henk (1891),
ine (1895), Joop (1897),

Jan (1899), Gert (1901),

Mies (1904), Let (1906),

Ad (1908), Tiny (1911) en
De Kerkewijk met het oude postkantoor (iinks), Circa 1920. De foto is genomen in de rich‑

Nan (1913), Ze betrok‑

ting van de Markt. Op de achtergrond is de waag nog zichtbaar. po〃ecfie GemeenteaI℃hief
Vおnendaa/,)

ken

in

eerste

instantie

het huis Kerkewijk 63.
Het gebouwtje had een bovenverdieping en ook Samen vormden zij een warm en hecht gezin, dat
nog een zoiderruimte. Op 20 september 1887

vanaf1927 in huize MiddeIwijckaan de Kerkewijk

WaS de vestiging van de Fa, J, Van Schuppen naast de Ritmeesterfabrieken woonde,

Hzn een feit. in eerste

∴み,生存∴メみ….∴有子方言/●

instantie liep het niet zo

best met de rooktabak,

〆:.了」∴∴方女′∴∴点‑∴∴・・付∴∠」一∴一∴∴音ノ・ヰ為
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maar Jochem was niet
VOOr 66n gat te vangen:
hij schakeide over op de
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fabricage van sigaren en
al spoedig had hij twee

Sigarenmakers in dienst,

孟 子∴∴!.∴ 襲

∴∴∴言 ノダ

; ∴∴∴ ∴: ∴唾売 二千 議 書 ¥i//、音二ノ

De zaak groeide en dat
bracht ook meer admi‑

nistratieve rompsIomp
met zich mee, Ge山kkig

∴

∴ ↑,/

?

㌔∴∴∵∴∴入

京

WaS de opiossing daar‑
VOOr Zeer nabij te vin‑

Een gedeeite van de huweiijksakte,仏kten buIge仰ke sねnd gemeente Kesteren.)
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De zonen Wout en Henk deden in respectieveiijk

uittrok, OOm Ties die thuisbleef, de administratie

1906 en 1908 hun intrede in het bedrijf, Door het

VerZOrgde en de puntjes op de i zette, En zo ve「

toenemend succes werd in 1910

besioten een

ik weet in de beste harmonie,

groot pand te bouwen aan de Kerkewijk. Jochem

Zij memoreerde hoe de kinderen van beide broers

Vertelde daar veie jaren later over:

We deden

elkaar aIs de oom Joppen en oom Tiesen aan‑

de uitgaven van ruim 25 m=Ie met een bezwaard

duidden en ze besioot haar verhaai met de woor‑

ha巾maar mijn zoon Wout sprak het profetische

den waarmee Jochem aItijd zijn brieven besioot:

WOOrd:

Vader, het zit zo weer voI!

Wout kreeg

Weest aiien in a=es Gode bevoien.

ge=jk, in 1913 werd het nieuwe pand, Kerkewijk
65, in gebruik genomen.

Vakantie

Herinnering

VerIangde hij toch altijd weer terug naar het

Hoewei Jochem regelmatig op vakantie ging,

In 1965 werd 25% van de Ritmeesteraandelen

gewone ieven in Veenendaa上

Ve「kocht aan het EngeIse Gailaher en toen in

naar Noordwijk, maa「 in 1938 was hij in KIoste「s

1970 de resterende 75%

te vinden, Waarvandaan hij schreef:

ook werd verkocht,

Hij ging graag

Skien en

Zette dochter ita de herimeringen aan haar vader

SChaatsen rijden geen gebrek. 1k heb 66n baantje

OP PaPier.

met Ad gereden, maar dat bevieI me niet erg,

Zo zie ik ons zitten aan de grote tafei

in de eetkamer. Boven de tafei hing ais eenig

De schaatsen gIeden uit en ik voeide me erg

iichtpunt een petroieumiamp en de grote staande

OnVeiiig.

iampen op de schoo「

Steen brandden maar

Zeiden, Vader ias de
COurant, de Standaard

VermOedeIijk, Moeder
en ik met wat naai‑

Of

handwerk, Wat de ande‑
ren uitvoerden, Weet ik

niet meer, VermoedeIijk
huiswerk, De

kieintjes

Iagen ai in bed, Prompt
Om

8

uur

kwam

dan

OOm Ties binnen met de

POSt. Samen met vader
Werd die besproken en
ais er veeI besteiiingen
bij waren, SPitsten we

Op vakantie in Noordwilk.何肋beeId van computeISChem,)

OnZe Oren, Het is of ik
s Jonge, ais dat zo

Ita bracht met haar man, Karei Hardeman, een

door gaat, halen we in deze maand net de zoveei

aantai jaren in lndie door, Haar vader gaf haar

duizend

een bijbeitje met een gouden sIot mee en de

Vader nog hoor zeggen: ̀̀

, het getaI weet ik niet meer heiaas∴t ls

tegenwoordig

ih

om de verieden tijd weer op

te halen. Denk maar aan De KIop op de Deur en

OPdracht
iand

een reisgids naar dat verre vreemde

, in jun=929 voer zij met de boot van

De Kieine Zieien van Couperus, En dan denk ik

indie naar MarseiIie, Waar Ze de trein zou nemen

aan de twee, mag ik zeggen, grote Zielen met

naar Rotterdam. Vader Job besioot met zoon

een diep geesteiijke achtergrond: Vader en oom

Joop per boot naar Genua te gaan en van daar

Ties. Wat hebben ze eikaar prachtig aangevuId,

met de trein naar Marse冊e om lta te verrassen,

die twee broers, en Wat ZOu de 66n zijn geweest

Heiaas kwamen ze te laat in Genua aan: Ita was

ZOnder de ander, Vader; die er in weer en wind op

ai onderweg naar Rotterdam, Jochem beschreef
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Zijn wederwaardigheden aan zijn vriend Lammert

een tijd dat de geheie industri色le wereid zich in

Hey. E「 is niets nieuws onder de zon, Want in

een crisistoestand bevond, nam de productie bij

deze brief schreef hij ook over zijn ergemis wat

Ritmeester een grote vlucht, Overal heerste grote

de jongere generatie betre什

Werkloosheid, maar Bitmeester groeide in 1939

Joop en ik vinden

dat het ieven aan boord niet aansluit bij de sfeer

uit tot een bedrijf met 1 700 werknemers.

Waarin wij ieven en ade‑

men. We hebben een
kennis, aithans gedurig

een ontmoeting met een
Meneer uit HaarIem,

=s

aIthans een fatsoen=jk

mensch, die nog geen
enkeie vioek deed. ik

ZOu Onder deze omstan‑
digheden niet graag een
rejs naar indi色

maken,

Gisteravond zaten we
rustig een kop ko冊e en

bier te gebruiken toen

We OPeenS Weer die
grammofoon met een

Pak jongeiui om ons
heen kregen. Draaien en
dansen, je wordt er wee
Van.

Crisisjaren
in zijn boek Ritmeester
ln抑nuS nOemt Wim van

Amerongen de jaren der‑
tig van de vorige eeuw
de beiangrijkste jaren
uit de geschiedenis van
Ritmeester.

Omdat ook voor de
Sigarenindustrie de voor‑
uitzichten somber waren,

kwam Jochem met het
idee iets geheei nieuws

OP de mark=e brengen,
Hij dacht aan een sigaar
die qua vorm en kwa=‑
teit moest afwijken van

de bestaande mode=en
en zo werd het idee voor de boiknak geboren,

In 1936 overleed Jans aan een hersenbloeding,

Er werd veei geexperimenteerd en niet zonder

Ook daarover sch「eef Jochem in zijn brieven

resultaat: de boiknak Ieidde in deze moeiiijke

en uit aIies bieek dat hij veei steun vond bjj zijn

jaren een periode van hoogconjunctuur in, ln

geIoof: ̀̀Naar omstandigheden maken we het
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aIien goed en vrij goed,

Persoonlijk stemde mij
de iege pIekjes in ons

grote huis wei weemoe‑

dig, Maar in doorsnee
Verkeer ik in vredige
berusting ten opzichte
Van Hem, die naa「 Zijn

eeuwige raad, als opper‑

machtig Souverein, het
nu genoeg gevonden
heeft en haar heeft thuis‑
gehaaid,

Een maand

Iater schreef hij:

Je mist

bij aiies zoo veei, ZOO
als je uit ervaring weet,

De vilia Middelwijck na de brand in 1 940.作lmbee/d van computeISChem.)

Juist met vacantie had ik
Veel voor haar te zo「gen, meer nOg ais thuis, en

in 1941 werd een nieuw Middelwijck gebouwd.

dat voorai door haar slechte zien, en ik deed die

In me口941 schreef Jochem hierover:

kieine diensten zoo graag.

SChiet aan de buitenkant goed op. Vanmiddag

Het huis

Zijn kieinkinderen herimeren zich Jochem ais

ben ik voor zoo ver de rommei het toeiaat, door

een betrokken en iieve gr0OtVader. De sterke

aI de ve巾ekken geIopen. ̀t ls een aardig prac‑

geioofsove巾uiging werd door hem nooit aan zijn

tisch huis, aiieen aan de kieinere ruimten zuIien

kieinkinderen opgedrongen, Hij vond het beiang‑

We eerSt mOeten Wemen, in de tuin groeit het

rijker dat ze menseiijke normen en waarden

Ondanks de koude vrij goed, lk ve「iang niet zoo

respecteerden ,

erg naar het aiweer nieuwe. 1bch trekt mij de

Middelwijck

VOO「 mijn werk, in het bedrijf en daarbuiten, lk

Huize Middelwijck werd in de meidagen van 1940

hoop dat God mij nog eenige tijd zai sparen,

buurtschap erg aan en de gemakkeiijke iigging

in brand gestoken om schootsveid tegen de

De fam掴eleden waren doi op hun honden, E「

Duitsers te verkrijgen,

Werd wei eens gekscherend gezegd dat, ais je een
goede indruk op de ¥fan

Schuppens wiIde maken,

je de namen moest kemen
Van hun dienstbodes en
hun honden, Tben in 1939

de hond Wiadymir onver‑
WaChts overieed, SChreef

Jochem aan zjjn dochter
Nan:

Je kunt je indenken

hoe wij dat vroIjjke, gOede

en trouwe dier zullen mis‑
Sen,

t is bijna nie=e gelo‑

Ven, Ach die arme WIadie,
Je kunt je Middeiwijck
ZOnder z

n witte wachter

De in 1941 herbouwde v川a Middelwijck. @e fami〃e VかSch岬pen van MddeIw咋kl aan de ingang haast niet
1992.)
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voorsteIIen

,

Jochem van Schuppen ais voorzitter van de jubiierende schooivereniging, Zittend, in het midden, 1938. Mrchief van de
Verenゆng fer bevorderir)g Van Chhste仰k Nationaa/ Schoo/onderwfo Gemeentearchief Vbenendaa/.)

Openbare functies

maanden in een pension, in deze periode schreef

Ook in het openbare Ieven liet Jochem zich niet

hij veeI brieven, Waaruit bieek dat hij ai sneI

Onbetuigd. Hij bekieedde eerst de functie van

besefte dat e「 weinig kans was op vo=edige

SeCreta「is en vervoigens was hij tot aan zijn

genezing, Ook toen bezag hij zijn toestand vanuit

OVer=jden voorzitter van de Vereniging ter bevor‑

Zijn vaste geioofsovertuiging, In jun=941 schreef

dering van Christe=jk Nationaai Schooionderwijs.

hij:

Tijdens zijn voorzjtterschap vonden in 1936 het

ik nog wat bIijven, VOOr de kinderen, het gezin, en

afscheid van de heer Prins en de instaiIatie van

ais God mij de gezondheid en kracht zou veriee‑

̀Ik voeI me erg veilig in Gods hand. Graag wiI

de heer Thoomes ais hoofd van de Christelijke

nen, OOk graag voor kerk & schooi, Gelukkig is

uLO piaats, Ook het 75‑jarig bestaan op 25

deze mijn begeerte niet van dwingende aard,

november 1938 in Eitheto werd onder zijn voor‑

En op 6 ju= 1941 schreef hij:

Zitterschap herdacht,

gekomen gisteren, Geze=ig, Hij weet er aitijd de

Gedurende bijna veertig jaar was hij afwis‑

Stemming in te houden, en ieeft uit zijn beginsei,

Seiend actief ais diaken en ouderiing in de

bij ai de fratsen.

Gereformeerde Kerk, Daardoor ontstond ook een

breteIs afgedaan en een oude riem aangedaan,

Sterke band met zijn vriend Lammert Hey, die

geen vest, geen boord, net een Oude waschbaas,

mee「 dan vijftig jaar als ouderling aan de kerk

maar

Ve「bonden was.

Publiek,

Ad is ook weer

t ls verbazend warm, Ik heb de

t bevait me best en ik kom toch niet in

t

Op 12 november 1941 overieed Jochem van
Ziek

Schuppen. De beeiden die van zijn begrafenis

in 1941 werd Jochem ziek, Hij moest worden

OP 17 november op een familiefiim bewaard zijn

bestraaid in Amsterdam en omdat hij daar meer

gebieven, tOnen een indrukwekkende rouwstoet

maien per week moest zjjn, WOOnde hij er enige

Van ZWarte koetsen met zwarte paarden ervoor,
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Het handschrift van Jochem van Schuppen.岬/mbee/d van computeISChem.)

Heei Veenendaa=iep uit om afscheid te nemen

en bjj voorspoed bescheiden en dankbaa「 Dat

Van een man die zowei op zakeiijk ais op sociaaI

WaS het kenmerk van hun leven en de kracht

gebied van grote betekenis voor zijn woonplaats

Waaruit zij konden putten,

WaS geWeeSt,

We besluiten dit verhaai met een gevleuge‑d

ln 1962 vierde Ritmeester zijn 75‑jarig bestaan.

WOOrd van Jochem van Schuppen:

De djrectieIeden Frans e= Henk van Schuppen,

dracht

ZOnen Van Marinus, SChreven in hun voorwoord

WOrdt, mag OP Gods zegen gerekend worden.,,

in de jubiieumuitgave:

Met bewondering en

dankbaarheid zien wij terug op datgene wat de

OPrichters Jochem en Marinus van Schuppen tot
Stand hebben geb「acht" Bewondering voor de

feiten, maar nOg meer VOOr de wijze waarop zij
hun werk hebben gedaan" Hun geloof hee什een

StemPeI gezet op hun leven. Dat betekende ook,
dat zjj bij terugsiag rustig en ve巾OuWend bIeven
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Waar een‑

liefde en onde冊nge waardering gevonden

Bijzonder belicht
Ook h d桝"ummer Pfaa書sen we weer een aanね/ foto5 u償de ui書ge‑
bI℃ide co〃ecfie van de HistoItsChe VeI℃njg画g. Wbe書u waar de fo書oも
Z〃n genOmen Of wfe eI℃p Sねan? BeI ̀fan me章Geh Groenfeer oveIてぬg

/ひ318 58820卸ofもavonds /O318 518204) of me書Cor Sfok S avonds /0018

513062手

DOOR HENNIE HENZEN

Mevrouw L, Van S冊hout‑Jansen uit ErmeIo meent

WieI「aven, De redactie meende dat deze foto bij

Van de groep op pagina 75 enkele personen te

de Vemiez is gemaakt, maar tWijfeit na de reactie

herkemen, ln de zittende rij ziet zij gehee川nks

Van de heer Van Stuijvenberg. We doen een drin‑

de heer en mevrouw Chris Kroes (SChilder). In de

gend beroep op onze lezers om nog eens goed

rij daarachter herkent ze de mevrouw die staat

naar de omgeving te kijken, Gelet op de veie

tussen de mevrouw met de hoed en de kaiende

hoogwaardigheidsbekieders uit Ede kan de foto

heer in de zittende rij ais ju冊ouw Vogei, de

OOk in Geiders Veenendaai zijn gemaakt of mis‑

huisgenoot van de familie Vogeiaar. De zevende

SChien weI eIders in de gemeente Ede. Wie gee什

mevrouw in de bovenste rij (van Iinks naar rechts)

de opIossing?

is voigens mevrouw Van S冊hout een van de

meisjes Wesseio,

Van de foto onde「 aan pagina 76 herkent de

heer A.J, Beckerman in de agent linksvoor de
heer Van de Brand, Daamaast in het midden
de heer P Koedam en daarachter de heer Fr,
De heer D,J, Van Stuijvenberg uit Arnhem rea‑

W冊emsen, Rechts vooraan marcheert de heer

geert op de foto boven aan pagina 76, De man in

G, Van Ba「neveid, Daarachter ioopt zijn broer; de

het midden die de kemeiijk feesteIijke handeling

heer W, Van BameveId. HeIemaaI achteraan loopt

Verricht, is burgemeester H.M, Oldenhof van Ede,

de heer J. Visser

De man daarachter (met wandeistok) is de wet‑

houder bedrijven van Ede, de heer G.J, Jansen,
Daarachter staat rechts (met hoed) zijn coliega

Van OPenbare werken, de heer M. Wiegeraat
en =nks (de grote man met kaiend hoofd) het

raadslid G, Bos, Rechts op de foto staat v66r de
dame wethouder A, Rozenboom, Op dezeIfde rij
staat rechts van de man met de hoed wethouder
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Dan hebben we weer
drie nieuwe opgaven

VOOr u, De eerste foto

is de oudste, Wie kent
deze dames?

De tweede foto is uit
het najaar van 1935。

Voigens informatie
gaat het om de zeven‑
de kias van meneer

De Hengst, maar Wie
herkent de leeriingen?

De derde foto is voor

Eltheto genomen,

Wie weet wanneer de
foto is gemaakt en ter
geiegenheid waarvan?

Ook is de redactie
erg benieuwd naar de

namen van de perso‑
nen,
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De open rekendag van het Vaenraadschap
7ben fk twaa〃jaar gefeden begon fe snu#さ/en m de Vbense a岬chieven,

dach富jk daf he書vroeger maar een bes巾u岬romme/fye was en daf er

nie書s gerege/d肌raS, NuJ twaa〃jaar verd印wee書枕weI bete購Ook toen
肌昭I℃n er bgivoolbeeH bes書uuISVeIgadewhgenタru〃れVan fevoI℃n aange‑

kon伽gd en me書agendepunfen.

DOOR ELLEKE VAN ENGELENBURG

In inventarjsnummer 34 van het archief van het

Pas in 1552 wordt er gesproken van

Veenraadschap der Geidersche en Stichtsche

rekendach der veengenoten contribuant tot ter

den openen

Veenen bevinden zich versch川ende pubiicaties,

g皿e by Rhenen

Ze zijn te verdeIen in de jaariijks terugkomende

Vergade「d bij Frans van Nijenrode, Uit andere

" in 1556 wordt voor het iaatst

Publicaties en in eenmaiige pubIicatjes, ZOais

bromen is bekend dat hij omstreeks 1562 is

Verkopingen en aanbestedingen"

OVerleden ○

De pubIicatjes omvatten de periode van 1660

○fot 1600 wordt er geen vergaderpIaats meer

tot 1890 en zjjn aiIemaai handgeschreven, Een

genoemd. Er kan echter van uitgegaan worden

enkele is gedrukt. De pub=catie wordt geschre‑

dat er aitijd in Utrecht vergaderd wordt, Omdat de

Ven door de secretaris en daama aan de schooL

meeste veengenoten daar wonen. ln 1579 wordt

meester ter hand gesteid, die zorgt voor het

niet voor de open rekendag, maar Wei in andere

Pubiiceren of de afiezing, Het publiceren gebeurt

teksten in het veen「egister specifiek de stad

OP het kerkhof of in de kerk, de afiezing is op een

Utrecht als vergaderpiaats genoemd. Vanaf 1600

Of meer zondagen in de kerk,

WOrdt de open rekendag steeds

bimen Utrecht

gehouden, maar de vermelding van een nadere

Convocatie

Iocatie ontbreekt,

Een van de jaariijks terugkomende pubiicaties

is die voor de zogenaamde open rekendag.

」ocatie

De eerste convocatie voor de open rekendag

in 1647 wordt door de gee而den van Veenendaai

datee直Van 3 oktober 1675. Dit wil niet zeggen

een verzoek ingediend om de open rekendagen

dat er daarv66「 geen open rekendag gehouden

VOO直aan in Rhenen te houden, Dit omdat er in

Werd, in inventarisnummer 14

Veenendaa=nmiddeis meer gee而den wonen dan

van hetzelfde

archief, Waarin zich het eerste tot en met eenen‑

in Utrecht. Het verzoek wordt in eerste instantie

twintigste Veen「egister (een soort notulenboek)

afgewezen "

bevindt, Vinden we de eerste aantekening van

Op 9 januari 1650 besiuiten de ge色而den de open

een open rekendag in 1552. V66r die tijd staan er

rekendag voortaan

Wei vergaderingen in de veenregisters vermeid,

Alieen in het gevai dat

bimen Bhenen

te houden.

de wegen onveilig of het

maar staat er niet specifiek bij dat het om een

merendeel van die ge色而dens wederom binnen de

OPen rekendag gaat, Deze vergaderingen wor‑

Stad Utrecht sig bevonden

den meestai gehouden ten huize van Frans van

dag weer in Utrecht worden gehouden"

, ZaI de open reken‑

Nijenrode aan de St, Jansbrug in Utrecht. Frans

Op 8 oktober 1731 besIuiten de gee而den en

Van Nijenrode behoort tot de eerste veengenoten

VeengenOten OP de open rekendag in Rhenen

met een inbreng van twaaif morgen in de Witte

unaniem om de open rekendag in VI∋enendaai

Eder venen,

te houden,

tOt Wegneming en voorkoming van

「O5

Een van de wejnige gedrukte publicaties: de oproep voor de vergadering tot verkiezing van veenraden en andere functio‑
narissen op 22 aprii 1 751 , nadat VeenendaaI veertien jaar niet bestuurd is geweest, 44rchfef van het Vさenl省adschap der

Ge/dersche en Stichtsche鴫enen, /nvnr 34, Gemeentearchief lfeenendaa/.)
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VeeIe onnutte verteeringen en onordenteIijkhee‑

gemagtigdens te senden

den door deseive ais bijnae a=e in het veen en

Uitzondering op de datum van Sint Michie=s de

"

. De open reken‑

OPen rekendag van 1636, in 1635/1636 wordt

dagen wo「den to=737 ook daadwerkeiijk in de

Veenendaai namelijk getro什en door een grote

geen een tot Rhenen wonende

kerk van VI∋enendaai gehouden〇

PeStePidemie, Op 20 september 1636 staat het

五ISSen 1737 en 1751 schijnt Veenendaai bijna

VOIgende in het veenregiste「 vermeld:

Onbestuurd te zijn geweest, in een brief van 22

genoten bimen Utrecht residerende, VerStaen dat

maart 1751 aan de prins van Oranje schrijven

die van Venendaei duer Hermen Brantsz, Came‑

Jochem de Bijii, Hendrik van Broeckhuijsen en

raer, den reeckendach aenbestemt hadde bimen

De veen‑

namens de geerfden dat

Utrecht ten huyse van Steven PeIt, haeriieder

de huyshouding in Veenendaai, die circa veer‑

SeCretaris, tegenS manendach den iiien octo‑

Dirk van der Ha直

tien jaaren genoegsaam onbeheerd is geweest,

ber eerstcomende, hebben daerjegens expresse

Weder conform de octroyen en p「iviiegien in haar

geprotesteert daertoe nyet te wi=en verstaen,

Ordre soude sijn gebracht

, Ai die tijd zijn er geen

Ve「mits sy voIcomeIijk onderrecht syn dat de

notuien bijgehouden en is er in het archief dus

COntagieuse siecte aIdaer soo grasseert, dat in
t VI∋en Ontrent negenhondert personen, SO jonck

OOk niets hiervan te vinden.

In bovengenoemde brief verzoekt men de open

ais out, Syn geStOrVen, maer VerSOeCken dat men

rekendag weer in Veenendaai te mogen hou‑

daermede voor ses weecken ofte twee maenden

den en de ̀veensaken

tot nader bycompste metten reeckendach sai

weer op orde te mogen

brengen, De prins honoreert het verzoek en steIt

SuPerCederen ,

mr Evera「d van Wachendorff, gr珊er van het

Uiteindeiijk vindt de open rekendag pas op 16

Hof van Utrecht, aan Om OP de juiste gang van

januar=637 piaats, Aangetekend wordt dat

Zaken toe te zien, De reden van het onbestuurde

behoo直hadde geweest te syn Micha削s 1636

die

VeenendaaI wordt niet genoemd.

ende vermits die contagiuese sieckte tot noch

De open rekendagen in Rhenen worden meestai

toe is uutgesteIt geweest

"

gehouden in een herberg, eerSt in De Konjng van
Denema「ken en Iater in De Frisse RomerL Vanaf

Agenda

1 696 zijn de open rekendagen op diverse iocaties

Tijdens de jaariijkse open rekendag wordt door

in Phenen gehouden, Onder andere ten huize van

het Veenraadschap en zijn functionarissen over

burgemeester Wijkersioot in de Kruisstraat, bij

het afgeIopen jaar rekening en verantwoording

SChepen Laets, in herberg De Bock en wederom

afgeiegd aan de veengenoten, de bezitters

in De Koning van Denemarken"

en pachters van veengronden in Veenendaai.

De open rekendagen in VeenendaaI, Vanaf 1732,

Daamaast worden er voorsteiien gedaan (̀gepro‑

WOrden aItijd

op het choor in de veenkercke

gehouden. Djt b=jft zo tot de Iaatste pubiicatie
in 1890,

POneert

) en besIuiten genomen (̀geresoIveert

)"

Ook worden de veenraden aismede de kameraar,
directe叫COntraro=eur en kerkmeester voor 66n

jaar benoemd of herbenoemd.

Datum

Lijsten van de op de open rekendagen verkozen

De open rekendag wordt eenmaaI per jaar rond

Veenraden, kameraars, rekenmeesters, direc‑

Sint Michiel (29 septembe子) gehouden, Vee面en

teurs, COntrOieurs en kerkmeesters, met OPgaaf

dagen v66「 die datum wordt de convocatie op

Van de ge箆而den die aan de stemming hebben

ZOndag in de kerk of op het kerkhof gepub"ceerd

deeIgenomen over de periode 1616‑1890 (met

en een week later nog eens。

Veei hiaten), bevinden zich ook in het archief van

De vergaderdag is op maandag en men begint

het Veenraadschap,

Vrijwei altijd om negen uur

s morgens. Voor

De inhoud van de open rekendag verandert in de

de open rekendag worden aile

gequaIificeerde

gee田dens en veengenooten
uitgenodigd om
̀
op gemelte piaatse en uure te compareeren o冊e

ioop dertijd. Zo worden in 1675 nog geen nieuwe
Veenraden en functionarissen benoemd, maar

later weI, De in 1675 ook nog aangekondigde

「O7

yetwes van haer edeie
CO=egie ofte veengeno‑

ten te eysschen hebben

[eraan herimerd] dat sij
hetseive met behooriij‑
Cke specificatien ofte
reeckeningen precies

binnen den tijt van
acht dagen ten huyse
Van den secretaris

Boumeister su=en heb‑
ben in te brengen, OP
POene dat de naiatigen
nae expjratie van den
VOO「Seide tijt niet sul‑

len werden gecoort ende

noch een jaer moeten
WaChten

, Dus de tim‑

merman die het afgeio‑
Pen jaar gewerkt heeft

aan het dak van de kerk,

moet bimen acht dagen
Zijn rekening indjenen,

Doet hij dit niet, dan
Zai hij nog een jaar lan‑

ger op zijn geid moeten

WaChten, Wat dit laatste
betreft is er toch weI veei

Veranderd in de afgeio‑
Pen eeuWen.

De uitsiag van de stemming voor de veenraden op de open rekendag van 1657"

en Stichtsche Veenen,

44rohief van het Vさenraadschap der Ge/deISChe en Strchtsche veenen, inv:nr 51, Gemeentearchief Veenen‑

Gemeen tearchief Vさenenくねal.)

SChouw of inspectie wordt vanaf 1680 apart
gepub=ceerd, Wel wo「dt in de convocatie voor

de open rekendag meestaI ook opgeroepen voor
een vergadering over de jaa川jkse verpachtingen,
die op dezeIfde dag

s middags of daags na de

OPen rekendag pIaatsvindt,

Vanaf 1680 betreffen de oproepen niet siechts
de open rekendag en de jaarIijkse ve「pachtingen,

maar worden bovendien ̀̀a=e ende ijgelijck die

「O8

Uitgelezen
Da書er nu een boek is over Ge/clers Vbenendaa巾s een goede zaak Man書

de書voo度fe書血een behoe賞e・ He書is bovendien een goed boek Da書he書
toch ook weer over S加ohts gaaちis onve仰吹fe〃肌.

DOOR GERT GROENLEER

Een Geiders Verhaa看, Meester Van de

Hoofdpersoon

Westeringh en Gelders Veenendaai door Wout

Wouter van de Westerjngh is de hoofdper‑

Jansen" Ge町160 p., Historische Vereniging Oud

SOOn en OOk zijn werkterrein komt veelvuidig

VeenendaaI, lSBN 90‑809732‑3葛8, e 9,95,

aan bod. Tbch hebben we hier niet a=een te
maken met een famiIiekroniek of de geschiede‑

Zo gaat dat" Wout Jansen (1937‑2006) vond, mis‑

nis van een schooi, KIeinzoon Wout heeft de

SChien op zoider, het papieren ievensverhaai van

archieven van de gemeenten Veenendaai, Ede,

Zijn moede「 Ai Iezend groeide zijn beIangste冊ng,

Amerongen en Rhenen omstandig doorgespit

Opa Van de Westeringh, het hoofd van de openba‑

en vervolgens een Geide「s verhaai verteid, Het

re GeIderse schooi, had hij gekend. Maar hij wiide

is met name deze ve「breding die het boek zo

meer weten" Waar kwam zijn grootvader vandaan?

bijzonder maakt, Niet eerder werd de hjstorie

Welke roI speeide hij in Geiders V∋enendaal? En

Van het andere Veenendaai zo nauwgezet in

hoe zag GeIders er ui=ussen 1900 en 1940?

kaaれgebracht. De chronoiogische en thema‑

Vch het een kwam het ande「 Het begon met een

tische indeiing is doordacht, Waarbij de grote

bezoekie aan Vaiburg en het eindigde met uitge‑
breid archiefonderzoek in Ede.

Veie uren, Zelfs

geschiedenis precies de aandacht krijgt die
nodig is voor een juist begrip van de kIeine.

dagen, heb ik doorgebracht in de keiderruimte van

Daarenboven ‑ en dat is niet het minst beiang‑

het Edese a「chief,,, aIdus de auteur in de inIeiding

rijke ‑ kon Wout Jansen sch所Ven,

Van Zijn postuum verschenen boek.

En dus is het een iekker ieesboek gewo「den. We

P「ijzenswaardig veeI bromen heeft Wout Jansen

lezen over de rivaiiteit tussen het openbaar en

geraadpIeegd・ Literatuur archieven, egOdocu‑

het christeiijk ondenNijs, de bruggen, de waag,

menten, foto

s: Weinig of niets is aan zijn aan‑

de behartigjng van de GeIders Veenendaaise

dacht ontsnapt・ Ook eigen herimeringen en

beiangen in de gemeenteraad van Ede door

Waamemingen maken deeI uit van het bronnen‑

K"H, Heij, H,巳HooIboom en M.G, Hooiboom,

arsenaai" Op pagina 143 en 144 beschr岬Jansen

看antaamopstekers, de demping van de Grjft en

een naooriogse zomermorgen in de achterkamer

het huisvuii, de versch冊ende stromen kerkgan‑

Van OPa en Oma Van de Westeringh: ̀

gers, de crisis en de ooriog, de koe van Weijers,

Oma is de

deur uit en Opa is bezig in de keuken. Hij strijkt

Straatnamen, SPO巾, Kees Stip, D6 rode draad

daar papieren broodzakjes plat en iegt ze op een

is de eigenaardige verhouding tussen Gelders

StaPeitje in een van de keukeniaatjes, Piastic zak‑

Veenendaal en de gemeente Ede aan de ene kant

jes bestaan nog niet" Zachtjes hoor ik Opa zeg‑

en die tussen Gelders en Stichts VeenendaaI

gen: ̀Moe, mOeder

, AI vaker heb ik gemerkt dat

anderzijds, Veei inwoners van Geiders, Onder

Opa, Wameer hij a=een is, het woordje ̀moeder,

Wie meester Van de Westeringh, VOnden dat

mompelt.

Ze VerWaarioosd werden door Ede, maar Zagen

Mooi proza.

「O9

iandbouwversIag over 1914 teIde die gemeente

稽寝転のV竣轍へ⑬餓軸醜増さ醐ee鏡餅

naast 5800 koeien ook 66n muilezei, Aan weike

頼触騨手持鐙暁光自n日鵬「合照9譲0聡蝋
膨鋤でer y綱健e減食S沌前職顛あ9擁脇机r=アブ8舶載陳融ぐy棚V織部擁薄が

祁kr腰綱諦熔融勘轍,轍a「卿転読やわr嫌「らI
鯵忠r無

日針r硬さSβeγe賂

難食競加減

一身場あ的e晦

SChokkende mededeiing de auteur toevoegt:
Het is maar dat u het weet,

Over de buitenkant kan ik kort zijn, Qua redactie,
iay‑Out en druk is het een uitgave in de traditie

離職d「(」贈る繊細醗Is

Van de Historische Vereniging. in twee woorden:

猟で喪之e幸振鋤頼毎食競泳㊦鴫鯛○烏雛的手鍋

ヰ∴∴∴∴ i

keurig verzorgd, Zo

患Q陶繭峨臼∴∴∴∴∴ U晦蹄験ア

n vijftig iiiustraties onder‑

種書轍$V㊤練

Steunen de tekst en zo
妓棚薄謝経験沌
渋勘所棚

恥r(S輔a繭舞廟患

n vriendelijke prijs is ook

nooit weg. E6n opmerking nog. ln het document

∨証髄sでも踊†豹

Van Bets van de Westeringh figureren de provo

諏d鋤高野離哨彊n増orぐ彊鞠o甚句食bor〈猟

s

(P, 15). Daaruit is af te ieiden dat zij haar verhaaI

‡ ↓
泡め融針∴∴∴∴∴∴ト畑融匝自餌的融融掌∴∴ 4置鐙ぐ的梅原露命V舶
鱒

鋤頓P僕千〇脱腸
漁れる囲鋤黛

niet vijftig, maa「 Veertig jaar geieden zai hebben

鵜

C口癖頃Vし醐k甑揮踊

gesch「even, Een bedenking die weinig afbreuk

doet aan het feit dat het boek ronduit een prach‑
tige aanwinst is voor de geschiedschrijving van

(蜜離礁k騨壷,

Veenendaai∴

擁

箆。>融

Wouter van de Westeringh is a=een

nog maar herime「ing

Van de schooI, Ziehier een b仰Vende herimering

aan Wouter 6n Wout,

Pagina 20 laat zien dat bovenmeester W. van de Westeringh
Van de openbare iagere schooi in Gelders Veenendaai

en burgemeester H.A. van de Westeringh van Stichts
Veenendaai achterneven waren. Laatstgenoemde was lid
Van de Ant主Revoiutionaire Partlj.

niets in een vereniging met Stichts, Voor Van

de Westerjngh, die wei de burgemeester van
Geiders genoemd werd, PreVaieerde hierbij het
beIang van zijn schooi,

Humor
Het aantaI humoristische passages is niet op de
Vinge「 van 66n hand te telIen, Het dienstmeisje

lTuitje iiet op de schooIzolder een ham vaiIen
in een van de iokalen (P, 35〉, het raadslid M,G.

HooIboom trok ten strijde tegen iee冊jdsdiscr主
minatie met de opmerking:

De franse premier

Ci6menceau is negen en zeventig, maar hij schiet
nog steeds op ieeuwen in lndie

(P. 62) en het

raadsIid D, Van der Meijden kistte nog iiever een
Iijk van vier dagen dan steeds de stank van de
EnkasIoot en de G皿te moeten inademen (P,

75), Wout Jansens verteItrant vindt een iaconiek
hoogtepunt op pagina 44. Voigens het Edese

「「O

, Zegt Zijn kieinzoon op

Pagina 147, doelend op de naamsverandering

Honder句arigen in Vごenendaal (7)
Wさzg〃? h deze血bhek a/ weer aangekomen b〃 a〃eve而)g nummer
ZeVenタWaawh # u he章een en ander hoop te ver[eifen over Jan de

KfeuveI; die de gezegende /ee請〃d van hondeId jaar en zeven maanden

moch書beneifen. A肋oeweI zg〃] roOts WaarsCh卵価k血he=伯amse deel
Van Be/g胎/jggen, nOem書h〃 z;chze/f een帽sech書e Vbenendafer en me書

rechちmoe書fk zeggen.

DOOR WiM VAN ELST

ln oude archiefstukken, ZOaIs de door Jaap Drost
en Corrie van S冊hout vertaaide monsterroI van

1672, komen we de naam De Kieuver ai tegen en
OOk in de map Fami〃enamen /n lfeense aI℃hief‑

bromen vanaf 1574 wordt melding gemaakt van
Kieuver, Kiuever; Kiuver en Cieuver; ai of niet met
het tussenvoegsei ̀de

.

Voor het doopboek 1674‑1810 en de trouwboe‑
ken 1701‑1811 geidt hetzelfde. Dit a=es maakt
het mogeiijk om voor Jan de Kieuver negen
generaties in rechte iijn aan te geven, Zij het dat
We hier en daa「 te maken hebben met enkeie

OnVOiiedigheden. Cor Siok ben ik erkentelijk voor
het verstrekken van aanvuiiende gegevens,

Jan de Kieuver, Cjrca 1930. po//ec鵬fam研e De KIeuver)

Ⅱ冒
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FamiIieve「Ieden

Bij het inbrengen van aI deze gegevens in mijn

en laat ons op biadzijde 161 weten dat Peter in

COmPuter reaiiseerde ik me wat zich in het ve「

het jaar 1662 bij Prattenburg woonde en daar

ieden van een fam冊e a=emaai kan voordoen

tjjdens zijn huwelijk met ll

aan p「ettige, maar eVenZeer aan minder prettige

intiem omging met de inwonende dienstmeid

dingen" Voorvalietjes waar men graag over ver‑

Jantje Jacobs ‑ met a=e gevolgen van dien. Hij

telt en zaken die voor de goegemeente worden

Werd gevangengenomen, kwam voor het gerecht,

uijchje Wouters nogai

VerZWegen. Persooniijk denk ik aan het feit dat ik

bekende en werd veroordeeid tot een boete

er pas enkeIe jaren geieden bij enig speurwerk in

Van lOO guiden (dat is een fiink bedrag voor die

het Veenendaais archief officieei achter kwam dat

dagen!), Jantje kreeg van de rechter te horen dat

mijn grootvader van moederszijde bij zijn geboor‑

Zij

14 dagen gevangen moet sitten ende water

te de naam Wouter van Ravenswaaij meekreeg.

ende broodt te eeten krijgt

Eerst later werd deze door echting gewijzigd in

We kijken nog even naar Generatie IV Arjaantje

,

Wouter Harseiaar. Natuuriijk言edereen wist wat

de Kieuver schonk het ieven aan een buitenech‑

een

was。 Voora=n

teiijk kind, dat zij Sander de Kieuver noemde,

een kieine dorpsgemeenschap ais VeenendaaI

Zouden ai haar nakome=ngen (generaties V t/m

veuriong

en een ̀veurdeere

toente申d wist men ai gauw wie dit was overko‑

lX) zich wei eens hebben gereaiiseerd dat zij

men, maar OOk onze ouders spraken er zeker niet

WaarSChijn=jk nooit de fam掴enaam De KIeuver

OVer Wameer het in hun eigen famiiiekring was

hadden gedragen ais Ariaantje op dat moment of

VOOrgeValien, Mondje dicht hierove輸

iater zou zijn getrouwd? in de kerkeiijke archie‑

Het is best mogeiijk dat ook de famiIie De KIeuver

Ven kwamen we Sander de Kleuver eveneens

Onbekend is met wat D, Van Manen in Aanzien/妬

tegen" Van hem werd ve「meid dat hij op 25 mei

V/ek /n

t Stich書se memoreert met betrekking

1 777 op de面gjarige leeftijd te Veenendaal open‑

tot Peter Hendriksz KIeuver (Zie boven onder

bare be=jdenis van het geioof afiegde en zich ais

Generatie l). De auteur geeft in djt boek een kro‑

VOIwassene bij die geiegenheid ook iiet dopen,

niek van de Veenendaalse samenieving to=840

De voorganger zai waarschijniijk dominee Dirk

「13

Van Leeuwen zijn geweest. Hij kwam in 1762

Zijn huweiijk met Johama Alida van Dijk, die op

Vanuit S=edrecht naar VI∋enendaai en diende

Lombok E 54 woonde, VOnd piaats in Veenendaai

de Hervormde Gemeente aIhier tot zijn dood in

OP 22 aprii 1905 en werd voItrokken door bur‑

1804,

gemeeste「 H,A. van de Westeringh. De bruid,

geboren op 6 maar=881 te Veenendaal, WaS
een dochter van sajetspjnner Arie van Dijk en

Oude「lijk huis

Jan de Kieuver werd op 30 september 1880
s avonds om acht uur geboren op het adres wijk

Neeitje Bouman, De toen nog verp=chte afkon‑
digingen voor het huweIijk werden gedaan op

A, nummer 305 (Markt A 305〉 aIs derde kind van

de zondagen 2 en 9 apri=905" De voigende

Marinus de KIeuver en Hendrica Kok, Zijn vader

getuigen waren bij het huwelijk aanwezig: Rijk

kwam aangifte van de geboorte doen. AIs getui‑

Bos, 34 jaar, Sajetspinner, WOnende te Ede,

gen waren aanwezig Johan George van Manen,

ZWager Van de bruidegom; Geurt Stuivenberg,

39 jaar en iza急k Kok, 23 jaar, beiden fabrieksar‑

25 jaar, katoenwever, WOnende te Ede, neef van

beider en wonende in Veenendaai, Aangetekend

de bruidegom; Ge「「it van Dijk, 22 jaar; gehuwd,

Werd dat de tweede getuige niet kon schrijven,

katoenwever; WOnende te Veenendaal, broer van

Zijn jongensja「en heeft Jan de Kieuver vrijweI

de bruid en Aris van de Ha∈町28 jaar, bandwever,

Zeker in het centrum van VI∋enendaaI doorge‑

WOnende te Ede, ZWager Van de bruid, Hendrica

bracht, niet ver van de Oude Kerk.

Kok, de moeder van Jan de Kieuv∈星Onderte‑

foen hij op 9

maar=900 in m冊aire dienst moest (hij had lot‑

nummer ll getrokken) en vijf jaar iater trouwde,

kende huweIijksakte nummer 14
ongeIeerdheid

niet wegens

,

WOOnde hij weIiswaar niet meer aan de Ma「kt,

maar nog we=n de nabijgelegen Achterkerkstraat,

Gezinsieven

Om PreCies te zijn op nummer B 293,

Na hun huweIijk ging het jonge echtpaar De

Kieuver wonen aan de Breede Gang F 131 in
Veenendaai en iate「 verhuisden zij naar Lombok

E 51, Een term ais eigen gezinsieven moet de

famiiie De Kieuver vreemd in de oren hebben

gekionken. Ais we namelijk in het bevoikings‑
register de gezinskaa直en van de fam冊e Jan de

Kleuver nader bekijken, biijkt dat zij op ieder
adres waar zij hebben gewoond om weIke reden

dan ook te maken hebben gehad met inwoning"

Op het zojuist genoemde adres Lombok E 51
Verbleven niet alieen het gezinshoofd Jan de

Kieuver, Zijn vrouw en hun vijf jonge kinderen,
maa「 woonde sinds het ove「iijden van zijn moe‑

der op 23 oktober 1927 ook zijn ongehuwde
ZuSte「 Hendrika de Kieuve「 in, Zij kwam van

Smidstraat B 308,
Het gezin De Kieuve「 ver=et op 21 december

1931 het Sticht en ging wonen op MuidersIaan
19 in het Gelderse deei van VeenendaaI, beho‑
rend tot de gemeente Ede, Uit a=es biijkt dat Jan

de Kieuver met beieid te werk ging, Ondanks
de heersende armoede zag hij kans bij iedere

Verhuizing de woonsituatie voor zijn gezin te

Verbeteren, Het dwingt respect af, Zelf had men
SOmS Wei eens het idee ietwat boven zijn stand

Johama Alida van Dijk, pO/Iectie famiIie De KIeuver)
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te leven,

Juiianastraat 39.作ofo: W肋van E/s鼻2006.)

Op 23 decembe「 1938 keerde het gezin naar
Veenendaa=erug en betrok het de he旧van

De huur die wij wekelijks betaaiden konden mijn

Ouders bijzonder goed gebruiken, temeer ais je

een dubbel woonhuis aan de JuIianastraat 39,

bedenkt dat mijn vader toen een wekeIijks pensj‑

Hendrika de Kleuver verhuisde mee, Zij ove「ieed

Oen Van / 7,‑ beurde en zeifeen huurvan / 6,50

daar (toen Prjns Hendrikstraat geheten in ve「

moest betaien"

band met de Duitse bezetting〉 op 9ju= 1944. Ook

gens, WaS er tWee jaar later met zijn dochter wei‑

Marinus, de oudste van de jon‑

de Beatrjxstraat en de Prins Bemhardiaan kregen

kom toen zijn vrouw op jonge Ieeftifd overieed.

in de jaren 1942‑1945 op last van de bezetter een

Over de wonjngnood in die dagen en de gevolgen

andere naam, reSPeCtieve=jk BoerscheIand en

daarvan zuiien heei wat oudere VeenendaIers

GeIderseIaan∧fehaat (Zie het boek lfeenendaaI

boekdeIen kunnen schrijven. Een klein voorbeeid

S脆at in sfroat uit van P WⅢ),

Van Wat mijzeIf overkwam wii ik u njet onthou‑
den" ln 1957 kocht ik een woning in de Nicoiaas

Wonjngnood

Beetsstraat" lben wij het jaar daarop trouwden

De kinderen De Kieuver vonden eIk een levens‑

WaS dit huis echter nog bewoond en moesten we

Partner en Ve川eten hun ouderiijk huis in de

OP ZOek naar een ander onderkomen, Dankbaar

Juiianastraat, dat natuuriijk wei aitijd voor hen

Waren Wjj dat ons de geIegenheid werd geboden

OPen bleef staan" Voor W=Iem, de jongste van het

Om bij de grootmoeder van mijn vrouw in te

Stei, WaS er een gedeeite van het huis beschik‑

trekken, Zij woonde in de Gortstraat en steIde

baar toen hij in 1947 na zijn huweiijk met Gerritje

de bovenverdieping van haar huis aan ons ter

Johama Boers geen woonruimte kon vinden in

beschjkking" Ondertussen hoopten wij dat wij

Verband met de heersende woningnood in de

OnS ejgen huis zouden kumen betrekken zodra

naooriogse jaren. Wjm de KIeuver verteIde mij:

dat Ieeg kwam" lben dit moment was aangebro‑
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ken kregen wij van de gemeente te horen dat nog

Verhuurd.

geen verguming kon worden afgegeven。 De voi‑

Oomzegger Jan van Dijk en Mies van Dijk‑Van

gende mogeiijkheden we「den ons voorgesteid:

GinkeI waren de voigende medebewoners van

a) Het pand Nicolaas Beetsstraat 3 zou tijdeiijk

Julianastraat 39, Zij verbieven er drieenhaif jaar,

WOrden toegewezen aan een fam冊e uit Den

Verhuisden daama naar de Dijkstraat en oom Jan

Haag in verband met een gemaakte ciaim met

de KIeuver besioot desgevraagd met hen mee te

die gemeente.

gaan. Spijt van deze stap heeft hij nooit gehad" in

b) We konden de door ons gekochte woning

De R拘post van 30 september 1980 lazen we dat

direct betrekken wanneer we een aiieen‑

VeenendaaIs honderdjarige het goed had in het

Staande hoogbejaarde dame, die bij mr Deen

gezin waarmee hij nu aI zestien jaar in een heei

in de Hoofdstraat een kamer had, aIs mede‑

goede harmonie mocht omgaan. Piagend schijnt

bewoonste「 wiiden accepteren.

hij wel eens gezegd te hebben:

Jawei, VOOrheen,

We kozen voor a) en konden ruim twee jaa「 na

toen de woningnood groot was heb ik ju冊e uit

OnS huweiijk pas verhuizen,

de brand gehoIpen, maar daar moet je nu toch

Na dit uitstapje gaan we weer terug naar

Wei duur voor betaIen, Zo iang zorgen voor zo

Juiianastraat 39. Van 1952 tot 1956 hebben nicht

oude man,

NeeItje (Nei) van Dijk en haar man Dick Wi看iemsen

niet anders voorste=en dan samen met oom Jan,

bij oom Jan en tante Jans ingewoond. Indien

Ook voor hun vier kinderen was hij een beiangrijk

nodig waren zij beschikbaar voo「 huIp.

middeipunt in de famiiie.

n

Jan en Mies konden zich hun ieven

Op 23 oktober 1958 overieed Johama A=da de
KIeuver‑Van Dijk in de ieeftijd van 77 jaar en bIeef

Katoe nweve 「

Jan de Kieuver a=een achte「, De bovenetage van

Vanaf zijn twaaifde verjaardag tot aan zijn pen‑

Zijn hujs werd korte tijd aan een niet‑famiiieiid

Sionering heeft Jan de KIeuver ais katoenwever

Het portiershuis van de VSW aan de kant van de Zandstraat, 1 975,岬a丑/n B〃nk, VbrandeId veenendaa/ 1995・)
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Het vij冊gjarig huwe=jksfeest in 1955. Achter het bruidspaar van links naar rechts: Wim, Gert, Arie, Marinus en Hendrika
Maria. po〃ectie fam〃ie De K/euver)

gewerkt bij de Veenendaaische Stoomspimerij

ja en zijn neen was neen. Voor velen kwam Jan

en ‑Weverij" Daama heeft hij nog vijfende由g jaar

de Kieuver wat stug over, maar menSen die hem

niet alieen van zijn pensioen, maar OOk van zijn

ianger kenden vonden hem een warme en sym‑

goede gezondheid mogen genieten,

Pathieke persooniijkheid,

Het trappeniopen viel hem naar eigen zeggen

Jan de Kieuver overieed in zijn geboortepiaats

Wei wat zwaar en hij ging niet meer naar buiten,

OP 17 me=981 en we「d begraven in graf num‑

Omdat dit hem ai een paar jaar te druk was,

mer E 196 op de aigemene begraafpiaats aan de

Burgemeester P Bode zocht Jan op toen hij ais

Mumikenweg te Veenendaal.

Oudste inwoner van Veenendaai op 30 september
1979 zijn negenemegentigste verjaa「dag vierde,

KerkeIij ke activiteiten

maar was natuuriijk ook present toen hij een jaar

We zouden Jan de Kieuver te ko直

later tot de groep eeuweIingen gerekend mocht

We in deze rubriek voorbijgingen aan zijn grote

doen aIs

WOrden. De R存npost vermeIdde dat dit heugiijke

kerkeiijke betrokkenheid, met name bij die van

feit werd gevierd in het bijzijn van zijn kinderen,

de Gereformeerde Gemeente in Veenendaai, Bij

Vijftien kieinkinderen en achttien achterkIeinkin‑

Zijn geboo巾e behoorden zijn ouders biijkens

deren, Zoon Gerrit was evenais voorgaande jaren

het bevoIkings「egister van 1881‑1890

komen overv=egen uit Amerika, Waarheen hij in

Hervormde Kerk, Het voIgende decennium, Waar‑

tot de

1953 was geemigreerd, Hij was gaan wonen in

in Jan de Kieuver zeif ais gezinshoofd te boek

Jacksonvj=e (North Caroiina), Mevrouw G,J, de

StOnd, WaS dit in de koIom kerkgenootschap

KIeuver‑Boers he「innerde zich haar schoonvader

gewijzigd in ̀Ger

aIs een behuIpzame man, die aitijd de vaat deed

dat de famiiie De KIeuver in deze periode is over‑

en de aardappeis schiIde, Maar ook: Zijn ja was

gegaan naar de Gereformeerde Kerk van domi‑

. Dat wii waarschijnIijk zeggen

117

Het gouden bruidspaar op 22 apri1 1955 omringd door kinderen en kieinkinderen. Co/Iecife fam研e De Kleuver)

nee W. den Hengst. ln 1913 trad dominee Den

ter kerke is gegaan. Nadat de Gereformeerde

Hengst uit zijn kerk in verband met de ieer van dr

Gemeente in Nederiand in 1913 had vergaderd

A, KuijperL Een groot deeI van de gemeente voig‑

in het Lokaal voo「 Christelijke Belangen aan het

de hem en sIoot zjch aan bij de Gereformeerde

VerIaat, kon zij in het daaropvoigende jaar ai een

Gemeenten in NederIand,

nieuwe kerk in de Hoofdstraat in gebruik nemen,

Op 6 maart 1930 werd dominee R, Kok beves‑

in 1949 begon de periode dat de gemeente

tigd ais両euwe predikant van de Gereformeerde

Samenkwam in de Kegeibaan bij garage De Haas

Gemeente van VeenendaaI. Kemp van Ginkei

aan de Kerkewijk, geVOigd door de diensten

Vermeldt in zijn boek l居n Hoo胸straatkek naar

in gebouw EItheto aan de FIuitersstraat, Het

Pnie/ke庇dat Jan de Kieuver even daarv66r tot

Waren tijde=jke opIossingen, Waaraan in 1951

diaken was gekozen. 1ben kwamen de moeilijke

een eind kwam toen het nieuwe kerkgebouw

jaren van kerkstrijd, Waarbij Jan de KIeuver aIs
kerkenraadsiid nauw was betrokken, Het zou

SChuin tegenover Eitheto kon worden betrok‑

te ver voeren in het kader van dit a巾ikel de

ais gevolg dat de Ge「eformeerde Gemeente in

ken. ln 1980 ontstond er opnieuw een breuk met

diverse theoIogische verschuivingen bimen de

Nederiand bimen synodaai verband, Waa巾Oe

Gereformeerde Gemeente uitvoerig te vermeIden.

Jan de Kieuver aitijd is biijven behoren, de oude

Voor een beschrijving van de Veenendaalse situ‑

Betheikerk in de Beatrixstraat hee債aangekocht

atie verwijs ik u graag naar C)pdat het navoゆnde

en daar is gaan kerken,

ges/acht die weten zou van de Ge「eformeerde

ln de rouwadvertentie die de kerkenraad van

Gemeente in Nederiand te Veenendaal en naar

de Gereformeerde Gemeente in NederIand te

Ge/oven en denken /n VeenendaaI van het

Veenendaai piaatste naar aanIeiding van het

Historisch Museum Het Kleine Veenioo,

OVe「iijden van Jan de Kleuver, WOrdt vermeid dat

Wel wji ik hier in het kort nog aangeven in welke

hij de gemeente meer dan vij冊g jaar aIs diaken

gebouwen onze honderdjarige in de loop der jaren

heeft gediend.

「18

1n de voetsporen van vader

Ciaai belast met de pasto「ale zorg aan de bewo‑

VermeIdenswaard is het dat twee zoons van Jan

nerS Van WOOn‑ en ZOrgCentrum De EngeIenburgh

de Kleuver eveneens de christeiijke gemeente in

aan de Kerkewijk, Volgens Wim de KIeuver zai

Veenendaal hebben mogen dienen in het ambt

Zijn vader het jamme「 gevonden hebben dat zijn

Van diaken of ouder=ng. Arie de Kieuver was

ZOOnS niet het kerkeiijke pad hebben gevoigd

Vanaf 1968 enkeie jaren diaken in de ChristeIijke

dat hij was gegaan, maar geZegd moet worden

Gereformeerde Pnieikerk, Wim de Kleuver was in

dat hij ze daarop nimmer in negatieve zin heeft

totaal drieentwintig jaar ouderiing in wijkgemeente

aangesproken ,

6 van de Hervormde Gemeente Veenendaal, SPe‑

De kerk van de Gereformee「de Gemeente jn Nederland te Veenendaai aan de Beatrixstraat, Circa 1983. po/Iec鵬

Gemeen teaI℃hief lfeenendaaI,)
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Gelders en Stichts
Op 21 sep書ember is hef weer zover Een honde舶/ /eden ve経略me〃
Zfoh in de Bmnen書u血van De Meen書om een zeer popu/afねspIeker fe
be/uisterem "r PA,C. Beeねerts van BhkfandL Maar ook een befang巾yke
gebeutenis is de ovemandig血g van hef boek van de qp 8 januah van
di書jaar ove〃eden Wbuf Jansem Een GeIders Verhaai, Meeste「 Van de

Westeringh en Gelders Veenendaa○○

DOOR INEKE VAN SCHUPPEN

BehaIve tot de ieden van de vereniging en de

Gesticht

SPreker van deze avond richt voorzitte「 Henk

Vervoigens gaat de heer BeeIaerts van Biokland

t Veid dit keer ook een woord van weikom

met behuip van zijn echtgenote met succes de

tot mevrouw Hannie Jansen‑Dubbelman en de

St「ijd aan met de microfoon, De omavoigbare

Van

ZOOn en de dochter van Wout Jansen, Dineke en

manier waarop hij zijn lezingen pieegt te hou‑

Hemie" Een Ge/delS l居maaI is een uitzondering

den, is niet zomaar in woorden te vangen, Om

in de lange Iijst van Veense boeken die in de ioop

te begimen vergast hij ons op drie zienswijzen,

Van de jaren zijn verschenen, Het boek voorziet

￣fen eerste zijn zienswijze op Veense buren naar

in een leemte, Wan=Ot nu tOe Zijn er nauwe‑

aanleiding van Een Ge/delS VさmaaI, Daarbij is hij

iijks uitgaven over Geiders Veenendaai versche‑

tot de conclusie gekomen dat er niet veei ver‑

nen. Voorzitter Henk heeft siechts twee artikeien

SChiI bestond tussen de Stichtse en de Geiderse

OVer de Gelderse schooi gevonden in twintjg

bewoners,.fen tweede geeft hij zijn zienswijze

jaargangen Oud lfeenendaa/. Ook over Ge看ders

OP een beiangrijke gebeu巾enis van deze dag:

Veenendaai zeif komt hij siechts

66n artikei

het aftreden van de ministers Domer en Dekker,

tegen, in dit boek tekent Wout Jansen de verhou‑

die zich hebben teruggetrokken naar aanie主

ding tussen Geiders en Stichts en hij beschrijft

ding van de concIusies van het rapport over de

het dage看ijks ieven in Geiders Veenendaai tussen

Schipholbrand, En ten derde natuurlijk zijn ziens‑

1900 en 1940 met zijn iantaamopstekers, de zon‑

Wijze op het Stjcht, Want dat is het onderwerp

dagshe冊ging, de veie bruggen et cetera,

Van Zijn lezing van vanavond,

Genoten

met reIigie en bisschoppen te maken. in vroeger

De uitdrukking

Nadat Henk van

t VeId een exemplaar aan

het Sticht

heeft rechtstreeks

eeuwen konden bisschoppen hun bezittingen ver

mevrouw Jansen heeft overhandigd, krijgt zij

uitbreiden, in Utrecht werd het noorden weI het

het woord。 Ze memo「eert hoe mooi het geweest

Oversticht genoemd en werden de bezittingen

ZOu Zijn als Wout het boek zeif in ontvangst had

rond Utrecht soms aangeduid ais het Nedersticht,

mogen nemen" Diep in zijn ha巾ZOu hij e「 trots

De uitdrukkingen

OP Zijn geweest, Hij heeft enorm genoten van het

StichteIijke p「eek

Onderzoek in de archieven en de gesprekken met

KareI V ontnam in 1528 met het Verdrag van

Oudere mensen, Dit alies heeft het boek gemaakt

Gorcum de bisschop van Utrecht diens wereidlijk

tot wat het nu is, Het toevai w= dat het juist op

gezag, Waardoor de naam

Hij voeit zich gesticht

en

een

hebben hiermee te maken,

t Sticht verdween.

deze dag zeventien jaar geieden is dat Hamie
en Wout in het huweiijk t「aden, Waardoor dit een

Landschap

dag met warme en biijvende he「inneringen voor

In de ijstijd is de basis ai geIegd voor het gebied

haar wordt,

Waarin wij wonen. Het iand was bedekt met dikke
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het beiang van waterbeheersing door dijken aan

en maakt zijn gehoor enthousiast voor tochten
OVer iand en water, H申ardeert zijn verhaai met

diverse gedichten, Hij raadt de iuisteraars aan
de forten in de provincje Utrecht te bezoeken,
ZOdat ze achtergrondinformatie kunnen verkrij‑

gen over de Ho=andse Waterlinie, Hij roemt de
luchten, Waa「door Ho=and in de heie wereid zo

beroemd is・ Maar hij onderstreept ook het belang

Van gOede stadskemen. En de Gelderse VaIiei
kent veei verschiiIende pIaatsen: Van Bameveid
ais landbouwgemeente tot Veenendaai als indu‑
StriepIaats" Kortom

de spreker boeit van begin

tot eind.

Voor zijn iezing wordt hij na afIoop dan ook harte‑
iijk bedankt door voorzitter Van

t Veid en natuur‑

Iijk wordt aan mevrouw BeeIaerts van BIokiand
een boeket bioemen ove「handigd.

De voorzitter wijst ten iaatste op de bjjeenkomst
Van 23 november Deze avond zal een wat ander
karakter dragen dan gewoonlijk. De leden worden
in de geiegenheid gesteid een of meer voorwer‑
Charter van het Verdrag van Gorcum. (WWW.maa丑enVan‑
rossum・COm, foto: P Dus, 2003, Ge/ders A化hief Amhem.)

Pen mee te brengen en die door deskundigen

te iaten taxeren, Het wordt dus een op de ieest

iagen ijs" Door de werkjng daarvan ontstonden

Van Tussen Kunst en Kitsch geschoeide avond,

StuWWaiien en daien. Later, tOen het ijs gesmoi‑

Meer informatie hierover vindt u in de rubriek Het

ten was, kreeg men te maken met zandverstuj‑

/aatste wooId.

Vingen" Zand was zeker zo gevaarIijk ais water.

Na een weIgemeend wei thuis van de voorzitter

BehaIve het ambt van dijkgraaf bestond toen ook

gaat een ieder zijns weegs.

dat van zandgraaf.

De heer Beeiaerts
Van BIokIand ver‑
haaIt voo巾S Van

de verscheiden‑
heid in pianten‑

groe=n de pro‑
Vincie Utrecht,
Waarbij hij De Hei
in VeenendaaI
niet onvermeld

iaat, Hij rept van
het bijzondere

Utrechtse iand‑
SChap met zijn
diversiteit van
Piassen, POiders,
bossen en zeifs Het vIonderpad in het natuurgebied De Biauwe Hei, Circa 2000,仲to: Rief Liefe励, COIIecife
duinen. Hij stipt Gemeentea/℃hief lfeenend乞a/,)
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De werkplaats
血Oud Veenendaai van sep書ember 2co3 hebben we a/s we爪groep Dfafec書
Van de朋sforische Vb鳩n幻mg O〃d Vbenendea/ ve′Sfag gedaan van onze

medewerthg aan he章Woordenboek van de Ge看derse Dialecten, De
Veluwe. Wb gaven vooIbee/den van anfwoo′den Qp de v昭gen in negen

崎fen be書re#ende he書onden〃e仰Het Huis. Di書deel is血2O(海versche‑
nen. He書vo句endさdee4 De Men争gebaseeId pp tweegnderi幻V憎gen侮‑
書en, is h "OVember 2OO6 van de pers gekomen.

DOOR HENK VAN

丁VELD

Een van de werkgroepleden, Wim Diepeveen,

OPnieuw kemismaken met de aard van devragen

die diaIectspreker is, Vulde zeIf de vrageniijsten en de doorons gegeven antwoorden" Zoais u ziet
in; drie andere werkgroepIeden, Wim Goedha巾

betro什en de vragen het mense=jk =chaam, eten

Jan van de Haar en Peter W=i, Ondervroegen ais en d「inken, kieding en verzorgjng, Ziekten, bewe‑
informanten respectievelijk de heren A, Pomp,

B.H, Van de Scheur, A, Aalbers en B. van DeeIen.

gingen en houdingen en ten sIotte geesteiijke

eigenschappen,鴫n aanzien van eIke catego両e

Daama vuiden we aIs werkgroep de antwoorden geven we hieronder enkeie voorbeeIden van de
OP de definitieve vragenIijst in. Graag iaten we u doo「 ons gegeven antwoorden"
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Ook waren er vragen die niet zozeer het diaIect, maakt djt het veriangen om het heie boek in te
maar weI a=eriei volksgebruiken betroffen" Ook zien nog grote11
hjervan geven we enkele voorbeelden, Misschien
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Het laatste woord
Vbrandel血g van ap跨doe書eten, Op onze /edenb昨enkomsfen wmen
We de aanwezjgen g帽ag een gevarfeeId menl川OOIZe請en" He書kan nief
a仰d gaan over he書Vbens vehe(ten, OVer On同融ke伽gen m de regioJ OVer
Veense gewoonfen en gebmjken, l居ndaar (fa書we ap de komende b軌een‑
komsf ons zu〃en bev血den 7tISSen Kuns書en Kitsch en he書ondeれ〃elP qp

de janualめ的enkomsf meer aゆemeen朋sto庵ch zaI z抑I" Kunsf ;s a旬e/e胸
van hef MiddehedeIねndse cons書e en hee楕ats be書ekenis; kenn亙kunde,
bekwaamheidL K請sch is a向eleid van he書Du砧ee we庇wooId kftschen: Sne/
教坤eenvegen van voch書jg s書raa巾u〃 tof een gfadde, kle胎koek‑

DOOR HET BESTUUR

Breng op de bijeenkomst van donderdag 23

WerP OOk getaxeerd en hoort u de waarde ervan"

november een bijzonder, ge=efd, Of naar uw

AIs er veeI voorwerpen zijn, bestaat aItijd de kans

mening waardevoi gebruiks‑

Of siervoorwerp

dat het uwe niet geselecteerd wordt, Maar dan is

mee: een SChiIderij(tje), een OrigineeI stuk aarde‑

het toch aItijd leuk om er met hem of haar die bij

We「k, een Ho=andse tegei, een Sie「aad of juweeI,

u zitof in de pauze of naafIoop bij u komt, OVerte

een horioge of een oude munt, een antieke pop,

Praten, Een boeiende avond" Nu eens zuit u het

een oud of bijzonder boek, een Prent, graVure Of

misschien kitsch vinden om iets kunst te achten,

tekening enzovoort.

dan wee「 zai het voor u geen kunst zijn om iets

Voorve「pen waarvan u mogeiijk niet weet of ze

als kitsch te bestempeIen,

met

Alie ieden zijn van harte weikom op:

̀kunst

aangeduid mogen worden, maar

waaraan we冊cht wei een verhaa=s verbonden:
Van Wie u het erfde, hoe u het hebt verkregen…

・ Donderdag 23 november

ln de zaal moeten zij die zo

・ Ledenbijeenkomst HVOV

n voorwerp hebben

meegebracht aan een tafeItje gaan zitten en

●

het voor zich uitstailen en natuurlijk bewaken,

・ De MeentタGrote Beer lO

巾iSSen Kunst en Kitsch‑aVOnd

Drie deskundigen, de heren Lucien Schram, Jan

● Aanvang: 19,45 uu「

Dekker en Jan Huibers, Zuiien iangs de tafels

● toegang gratis

gaan en een voorwerp uitkiezen dat zij inte「es‑

Sant aChten, Zij nemen dit voorwerp vervoigens

Noteer aIvast in uw agenda de iedenbijeenkom‑

mee naar het podium, Waar het zo mogeiijk via

Sten in 2007:

een momentopname voor iedereen zichtbaar op

Donderdag 22 maa巾de hee「 G, Maasen, ̀in de

het beeidscherm zai worden geprojecteerd, De

kiompen van m

eigenaar of eigenares wordt gevraagd op het

OP een Verdwenen agrarische, Veiuwse samen一

POdium te komen en kan dan zijn of haar ver‑

ieving

haai ve直e=en, Daama gee什de deskundige zijn

Donderdag 21 juni.

mening, Gespamen wordt er geiuisterd… Wat is

Donderdag 27 september.

de herkomst van uw voorwerp? Hoe oud is het?

Donderdag 13 december"

is het kunst of is het kitsch? Of valt daarover te
discussieren: behoo直het voorwerp tot het sche‑

mergebied daartussen? Mogeiijk wordt het voor‑

124

n opa, Een nostaIgische terugblik

.

Onderstaande uitgaven zijn verkrijgbaar bij

● Werkgroep Geneaiogie van de Historische

Wout en Heinie Brands) Midde一一aan 77, 3904

Vereniging Oud Veenendaal, LeggelS Van de

LE Veenendaal, te○○ 031851365O"A一一e genoem‑

Mo/genfaIen der Ge/delSChe en Stichtsche

de prijzen zijn exclusief verzendkosten,

Lfeenen ‑ deeI l (1 76 pagina

s; tranSCripties van

de registers met namen van eigenaren en pach‑
. dr B" Bjsschop, Een twee励g ze侮fandゆ

te「s van veengrond 1618‑1 722; met indexen en

St/chts en GeldeIS Vbenendaal h de Bafaa庵e̲

Veei voor ge=eaIogen en andere onderzoeke「s

斤anse印d 1795‑1813 (62 pagina,s)

interessante gegevens)

Prijs: e 2,25

Prijs: ieden e 12,50; niet‑ieden e 15,‑

●

dr R" Bisschop, G"C" Speeipenning en T Stoi,

Het veen, de veen伯den en het Veen伯adschap・

De histohsche worfeis van de gemeente
Lfeenendね/ toege板eht aan de hand van oude
tetsten en de脆nscr研/es cぬarvan, 1546‑1847
(1 52 pagina

● A"C・ Van Grootheest en B. Bisschop (「ed.),

Geschieden応van V6enenくねaI (392 paginais;

OVerZicht van de geschiedenis van Veenendaai
in ai haa「 geledingen)

Prjjs: e 38,5O

s; leerboek paieografie)

Prijs: ieden e 9,10; niet‑ieden e ll,35

● A.C" Van Grootheest, R" Bisschop en G,C.
Groenieer (red,), Geschiedenis van ¥feenenくねaI

●

Werkgroep Genealogie van de Historische

2 (447 paginais; OVerZicht van de geschiede‑

Verehiging Oud Veenendaal, Efgenaren van g脂‑

nis van ¥feenendaal met veei aandacht voor de

ven in de極所te Vbenencねa/ ‑ deeI l (40 pagi‑

mensen)

na

Prijs: e 39,‑

s; inventarisatie van de eigenaren van graven

uit 1 690, met VeeI voor genealogen interessante
gegeVenS; tranSCripties van de oorspronkeiijke
reg i strat i es)

●

k)uS Van Beek, Wygroeiden ap h嶋enendaa/

Hemnemgen aan een samenIe肋g die voor

Prijs: ieden e 4,55; nieトIeden e 6,80

goed vooIわ碕(1 04 pagina

s; OVer Vrjendschap

in Vdenendaa=n de jaren de軸g en veertig van
●

Werkgroep Geneaiogie van de Historische

vereniging Oud veenendaai, Eゆenaren van g伯‑

de vorige eeuw)

Prijs: e 9,95

Ven in de Ker* fe Lfeenenくねa/ ‑ dee1 2 (33 pagi‑

na

s; aanVu冊ngen op de leggers van graven

uit 1683 en transcripties van de ieggers 1710‑
1754, 1754‑1818 en 1790‑1858. Bevat tevens
gegevens betreffende de ligging van graven in

de Oude of Saivatorkerk)
Prijs: leden e 4,55; niet‑Ieden e 6,80

●

属ge加dustrfe h V5enendaaI /n woord en bee付

(168 paginais)

Prijs: e 18,95
●

●

PG" Dooiaard, 7bt均d en w鴫... Een bloem‑

fezh7g uit een eeuw Gerefomeerd ke/ke仰feven
h l居enencぬaI 1887‑1987 (1 79 pagina,s)

Prijs: e 6,80
● J"C" Meeuse, De属atste oohogsdagen h
Veenendea/ (24 pagina

s; VerSlag van de iaatste

OOrlogsdagen in VさenendaaI weergegeven voor

famiIie in ZeeIand door J.C, Meeuse, Onderwij‑

Kees‑Wi=em Bruggeman, Ge直GroenIeer en

Be直de Groot (redactie), Een zwaar bed噺De

Paui A・M"J・ Hageman, ̀Noe ee′St e胎praofe,.

He所)ne励gen van een wo侮b1弧ent uit Veenen̲
daa/・ Naar het manuscnpt van W〃em van

Leeuwen (1880‑ 795QI (98 paginais)
Prijs: e 9,95
'

Paui Hageman, Vbenencねa/ ap papier島n

hvenfa庵atie (Cd‑rOm met meer dan l OOO boek̲

titeis over Veenendaai)
Prijs: leden e 8,一; niet‑1eden e 12,‑

Zer te Veenendaai)

Prijs: e l,60

●

肋telSnOOdramp 7855, themanummer van

Oud Veenendaal van januari 2005 (36 pagina's〉
●

P Wi=, VeenendaaI s寄raat in straat uit.

Prjjs: e 3,‑

Betekenis en geschiedeniS van Vbenendeatse
SZJraa加amen (96 pagina

s)

Prijs: e 6,80

' G"M"J・ Van Schuppen‑Diepeveen

VbenencねaI (36 pagina
● Gert Groenieer ¥feenendaa/ en de ramp van 7953

(32 pagjna

s)

Prjjs: e 4,95

Met vfag

en wh岬eI・ Kroniek van 700肩ar O胎I咋deg h

Prijs: e 「,‑

s)

︒ i
‑
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