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Van de Redactie

Het was een vreemde winter! Eerst wilde het 
maar niet koud worden, de natuur en de men
sen raakten daar danig van in de war. Toen 
ineens kwam de vorst en het vroor dat het 
kraakte. Zo zie je maar weer dat Koning Win
ter toch de baas is.
Nu is het alweer maart en de lente dient zich 
weer aan. Hoog tijd om met de voorzitter van 
Plaatselijk Belang de dorpszaken gauw eens 
door te nemen. Sinds de vorige Darpsproat 
verscheen is er weer heel wat gebeurd. U 
vindt al die nieuwtjes in het eerste artikel uit 
dit blad.
Verder kunt u kennismaken met onze nieuwe 
burgemeester, Peter van den Born sprak met 
hem. De burgemeester heeft genoten van zijn 
eerste bezoek aan Garderen. Dat viel samen 
met de opening van het vernieuwde centrum. 
Dick Veldhuizen schrijft erover. Dick is ook op 
bezoek geweest bij de scheidende secretaris 
van Plaatselijk Belang, Evelien van de Lange
meen. Vele jaren was zij het aanspreekpunt 
voor de leden van Plaatselijk Belang, nu legt 
zij haar functie neer.
Het is alweer even geleden, maar zeker niet 
vergeten: Meester Jan Willem Wardekker 
heeft afscheid genomen van de prins Bern
hardschool. Is hij nu op zijn lauweren gaan 
rusten? Met Hennie van den BornReitsma 
kijkt hij terug en vooruit.
Terugkijken is vaak een leuke bezigheid. Daar
om is het fotohoekje van Cees van Midden

dorp zo populair. Er komen altijd reacties en 
mooie verhalen los. Hebt u een foto voor het 
fotohoekje, neem dan contact op met Cees. 
Misschien iets voor de volgende keer.
Verder staan er allerlei kleine berichten in het 
blad. Ook een artikel over de zandwinning 
rond Garderen en een verhaaltje uit het blad 
‘Onze Taal’.
Deze maand op 16 en 17 maart, wordt de vrij
willigersactie “NL Doet” gehouden. Deze 
wordt landelijk georganiseerd door Het Oran
je Fonds. In onze gemeente kun je ook mee
doen, “Welzijn Barneveld” organiseert het hier 
[0342745004]. Je kunt je opgeven om voor 
een vereniging of instelling een klus te doen 
of een klus aanmelden, in de hoop dat iemand 
die voor je wil doen. Het is de grootste vrijwil
ligersactie in ons land die maar twee dagen 
duurt. Het doel is om de samenhang en de ge
meenschapszin te bevorderen en dat is alle
maal prima. Bij “Darpsproat uut Garder” ko
men we regelmatig mensen tegen, die het 
hele jaar door vrijwillig allerlei taken op zich 
nemen en dat met plezier doen. Daarom vin
den wij het een eer om die mensen in beeld te 
brengen. Wilt u ook meedoen? Allerlei Garde
rense verenigingen en instellingen, zoals Krui
melstaete, kunnen altijd vrijwilligers gebrui
ken. Dat is dankbaar werk en je leert andere 
mensen kennen. Dus Garderen Doet ook … 
en daar zijn we blij mee!

Hv.d.BR
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Op de drempel van 2012

Terugkijkend op het jaar 2011 denken we 
vaak aan de eurocrisis, recessie en pensioe
nen. Dat is heel ingrijpend, maar er zijn ook 
leuke dingen gebeurd. Laten we de zaken, die 
het afgelopen jaar passeerden, maar eens 
langs lopen.

De nieuwbouw
De nieuwe wijk heeft een naam gekregen: De 
Hoge Eng. Ook de straatnamen zijn aangepast 
aan de sfeer van de boerderij: ’t Boerenerf en 
de Zuidakker. Mooie namen van straten met 
huizen, die hopelijk spoedig bewoond zullen 
worden. Er loopt nog een procedure bij de 
Raad van State. De verwachting is dat dit wei
nig of geen oponthoud zal geven. Bouwbe
drijf Van de Kolk doet de verkoop van de hui
zen. Hè, hè, eindelijk van start.

Dorpsvisie in de steigers
Als u bovenstaand verhaal heeft gelezen, 
weet u hoe lang het duurt voordat men kan 
gaan bouwen. Zes jaar is snel en tien jaar is 
normaal. Daarom hebben een tiental perso
nen een aantal ideeën opgeschreven. Onze 
wethouder De Kruijf heeft deze plannen amb
telijk laten toetsen. Wat houdt dat in, zult u 
vragen? Deskundige ambtenaren in het ge
meentehuis hebben de ideeën bekeken. 
Daarmee wordt voorkomen, dat we praten 

over mogelijkheden om te bouwen, die ech
ter nooit gerealiseerd kunnen worden. Het 
advies van de gemeente is helder: inbreiden 
“ja”, uitbreiden “nee”. Kijk, daar kunnen we 
wat mee.

Hoe nu verder? We geven het rapport aan de 
meedenkers van het eerste uur om vervol
gens een nieuwe commissie samen te stellen, 
die de voortgang moet bewerkstellingen. 
 Ieder weet, dat het bouwbedrijf Van de Kolk 
wil verhuizen.
Daarmee komt er midden in ons dorp een 
grote ruimte vrij. Over de invulling willen we 
straks met u gaan praten. Eerst willen we met 
een beperkte groep een aantal suggesties 
ontwikkelen. In de tweede helft van 2012 wil
len we deze op tafel leggen. We zullen daar

voor één of meerdere avonden beleggen. 
 Ieder kan dan zijn licht over dit plan laten 
schijnen. Of met andere suggesties komen. 
Uit het oogpunt van realiteitszin moeten we 
melden dat dit bouwplannen zijn voor een 
realisatie in 2020 of later. Er kan nog veel ver
anderen.

De doorgaande wegen
Gelukkig: het is negen december en de werk
lui zijn weg uit het dorp. Het is mooi gewor

Nieuwbouw in 
De Hoge Eng.
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den, maar het heeft veel centjes gekost. Zowel 
voor de provincie als voor de ondernemers. 
Daarom hebben we van de openstelling maar 
een mooi feestje gemaakt. Een beperkt aantal 
ondernemers uit Garderen hebben een prach
tige Winterfair georganiseerd. Samen met 
TOG en leuke hapjes werd het een happening 
die ons nog lang zal heugen. Onze nieuwe 
burgemeester, de heer Van Dijk, was net de 
dag tevoren geïnstalleerd, en heeft, als zijn 
eerste officiële daad, de opening verricht. Wat 
is dat een leuke, warme man. Een uur lang kon 
iedere Gardereen hem ontmoeten. Ook de 
kinderen waren niet bang voor hem. Ze vroe
gen gewoon om een zwembad. Tja, een hele 
normale vraag, als je bedenkt, dat het Sinter
klaastijd was. Helaas was de Sint al vertrokken. 
Ook de burgemeester kon deze wens niet in 
vervulling laten gaan. Maar gezellig, dat was 
het!

De weg naar Putten
Een aantal jaren geleden hebben we met de 
provincie een flinke discussie gevoerd over de 
snelheid op deze weg. Het compromis was 
om de snelheid langs de campings naar 60 km 
te brengen, daarna 80 km en dan weer, vanaf 
school Schovenhorst, opnieuw naar 60 km. 
Einde discussie, dachten wij. Helaas. De weg
inrichting moet de gebruiker duidelijk maken 
hoe hard er gereden mag worden. Dat alles 
volgens de nieuwe regels. De provincie heeft 
bij Plaatselijk Belang gemeld, dat de inrichting 
niet met de toegestane snelheid overeen 
komt. In januari komen zij daarop terug. We 
zullen voor de keuze gesteld worden: óf ver
breden door mooie bomen te kappen óf de 
snelheid verlagen. Een gevoelig puntje en 
wijsheid is gewenst. Zodra we meer informa
tie hebben, komen wij er op terug.

De Oud Milligenseweg
Het fiets/voetpad langs deze weg zal in 2012 
aangelegd worden. Of dat lukt? Ik denk van 
wel. Plaatselijk Belang heeft een goed gesprek 
met de wethouder gehad. Hij is overtuigd van 
de noodzaak. Daarom heeft hij de nodige 
stappen gezet. In 2012 wordt de weg aange

pakt. Heel misschien moet het in twee gedeel
ten, omdat hij er met één eigenaar niet via 
onderhandeling uit kan komen. En, zoals u 
weet, dan krijg je een onteigeningsprocedure. 
Als u dit leest, is hierover al meer duidelijk
heid. Natuurlijk krijgt de bereikbaarheid ge
durende de wegrenovatie grote aandacht. 
Garderen wordt wel steeds mooier!
We hebben het voor elkaar gekregen, dat ook 
in dit project een “loze” glasvezelbuis wordt 
meegenomen. Op deze glasvezel kom ik ver
derop nog terug.

De oude huizen in Garderen
In het voorgaande Darpsproat kon u lezen, 
dat we foto’s van de karakteristieke huizen in 
Garderen hebben gemaakt. Samen met Nui 
Zevenbergen hebben we er lezenswaardige 
teksten bij gemaakt. Als alles goed gaat zal de 
VVV hiervan een mooie route maken. Deze 
wandelroute wordt in een bundeltje van 15 
routes uitgegeven. Leuk voor de toerist, de 
horeca en voor ons.

De VVV in de molen
Plaatselijk Belang heeft ervoor gestreden dat 
de molen open blijft. Wel komt er een nieuwe 
informatrice en zoekt men nog een extra vrij
williger, maar dit is het enige echte informa
tiekantoor van de gemeente Barneveld. In 
Voorthuizen, Stroe en Kootwijk zijn dit folder
posten.
In samenwerking met de monumentencom
missie wordt deze post in de molen gere
styled. Voor het nieuwe seizoen moet alles 
klaar zijn. Sommige molens draaien lang
zaam.
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De Gletsjerkuil
Onvoorstelbaar hoe moeizaam de gemeente 
hierin participeert. Nou ja, participeren? Ze 
doen gewoon niets. Al meer dan 5 jaar hou
den ze ons aan het lijntje. Steeds krijg je te 
horen: ja, het heeft onze aandacht. Wat is het 
toch jammer, dat de Raad van State in de uit
spraak van de jaren tachtig wel erkend heeft 
dat het een waardevol gebied is, maar niet ge
zegd heeft, dat het een natuurmonument is. 
Wij blijven aandringen op een actie.

De bomen in de ‘oude nieuwbouw’
De gemeente heeft hier de bomen vervangen. 
Het zijn mooie grote bomen. De afdeling BOR 
van de gemeente heeft het projectmatig aan
gepakt. Het is wel even wennen, hoor.
Ook de kinderspeelplaatsen zijn, in overleg 
met de bewoners, aangepast. Met de uitvoe
ring kunnen we zeker tevreden zijn.

Glasvezel
Vele mensen zullen dit als een voorbeeld zien 
van slecht communicerende overheden. Even 
terug in het verleden. We wisten dat de we
gen in Garderen op de schop zouden gaan. 
Om te voorkomen dat de vernieuwde wegen 
later opnieuw opgebroken zouden worden, 
heeft Plaatselijk Belang erop aangedrongen 
dat er een loze buis voor toekomstige glasve
zelverbinding in de wegenrenovatie werd 
meegenomen. Dat is ook gebeurd. Echter, 
nog voor de oplevering, zonder medeweten 
van de gemeente en de uitvoerder, werden 
de wegen alweer opengebroken. Hoe kan dat 
nou? We hebben toch zo veel tijd in commu
nicatie gestoken?? Een snelle actie van de 
wethouder Van Daalen heeft ons de volgende 
informatie opgeleverd: Alle hotels van de Bil
derberggroep krijgen glasvezel. Dus ook de 
twee in Garderen. De aanvraag loopt via de 
KPN en de provincie. De provincie heeft de 
vergunning afgegeven. Dus het gebeurde al
lemaal volgens de regeltjes. Maar er lag toch 
een loze leiding? Ja, dat klopt, maar … de KPN 
kan in zijn administratie verwerken dat er een 
leiding of dat er geen leiding ligt, maar een 
loze leiding kan niet geadministreerd worden. 

Gelukkig hebben we hen “op tijd” hiervan op 
de hoogte gesteld, zodat onze inzet niet hele
maal voor niets is geweest. Toch moeten we 
zeggen, dat de werkers een lelijke wond in het 
straatwerk hebben gemaakt. We zullen de 
provincie hier nog op aanspreken. Bij het kop
je ‘Oud Milligenseweg’ hebben we geschre
ven dat we weer een loze buis in het project 
laten meenemen. Samen met u zijn we be
nieuwd wat daar het resultaat van zal zijn.

Nu we het toch over glasvezel hebben: in eer
ste instantie zal alleen Barnevelddorp en 
Voorthuizen glasvezel krijgen. Plaatselijk Be
lang Garderen zit in de commissie die bekijkt 
of de buitendorpen mee mogen doen. Gezien 
de glasvezel die hier al ligt, lijkt mij dat geen 
probleem. Maar je weet het maar nooit. Wel 
zal 30% van de huishoudens mee moeten 
doen. Als we het nu afwijzen duurt het meer 
dan 10 jaar voordat we weer aan de beurt zijn. 
Nu zijn wij, als Plaatselijk Belang, aan het uit
zoeken of het waar is dat er geen aansluitings
kosten zijn en dat het abonnementsgeld niet 
zal worden verhoogd. Ieder van u weet dat de 
verbinding sterk verbeterd zal worden. Voor 
de Garderenen, die geen TV hebben maar wel 
een computer zal juist de computer hier baat 
bij hebben. Wij hopen natuurlijk dat ieder van 
u uit solidariteit met deze aanbieding mee 
zult doen. Wordt vervolgd, zullen we maar 
zeggen.

Bestuur Plaatselijk Belang
Ik vertel u geen nieuws als ik zeg dat wij een 
gezellig en efficiënt bestuur hebben. Niet 
urenlang leuteren, maar snel zoeken naar een 
oplossing. Er is een rooster van aftreden dat 
strikt wordt gehanteerd. Gelukkig hebben de 
bestuursleden steeds weer voor een periode 
bijgetekend. Dat is fijn, want je weet wat je 
aan elkaar hebt. 
Maar vernieuwing is niet verkeerd. Dat mo
ment is nu aangebroken. Evelien van de Lan
gemeen en Riet Hijwegen hebben de wens te 
kennen gegeven om in de volgende jaarver
gadering hun bestuurszetel vacant te stellen. 
Zij beiden hebben zich voor 100% ingezet. En 
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wel zo’n 15 jaar lang! Hiervoor is een hulde 
zeker op z’n plaats.
Het bestuur roept dan ook kandidaten op om 
zich te melden. Natuurlijk hebben wij zelf ook 
rondgekeken. Er zijn twee gegadigden, maar 
laat u zich niet weerhouden om ook uw in
breng naar voren te brengen. Wij zoeken per
sonen die goed ingevoerd zijn in de Garde
rense samenleving en enige bestuurlijke 
ervaring hebben. Zeker voor de vacature van 
secretaris is een goede beheersing van de Ne
derlandse taal gewenst. U kunt zich bij Evelien 
of bij mij aanmelden.

De dorpspomp
Door het programma “Zomer in Gelderland” 
heeft de Oranjevereniging Garderen € 1.000,– 
gewonnen. Of beter gezegd, verdiend! Wat 
was het toch een schitterende happening. 
Daaraan heeft Darpsproat in de vorige afleve
ring ruim aandacht geschonken. Het bestuur 
van de Oranjevereniging heeft als doel geko
zen om de dorpspomp op de Putbrink in de 
originele staat te laten herstellen. De pomp 
moet weer water geven. Als de pomp geres
taureerd is, willen zij de gemeente verzoeken 
deze tot ‘monument’ te verklaren. Een pracht
idee !!!

Wist u
  dat onze molenaar in november 80 jaar 

is geworden?
  dat onze postbode Gonny Livestroo die 

leuke artikeltjes in De Band schrijft? Een 
betere relatie met De Band is niet denk
baar. Hebt u nieuws? Meld het haar.

  dat TOG op 22 december weer een fan
tastisch concert in de ‘Dr. Kruimelstaete’ 
heeft gegeven?

  dat wij dromen van een ijsbaan, maar 
nog niemand hebben kunnen vinden 
die deze wil aanleggen?

  dat de MolentotMolen loop in 2012 
weer gelopen gaat worden?

  dat onze Oranjevereniging Garderen 
springlevend is en ook in 2012 leuke 
dingen gaat organiseren? Vast staat dat 
op Hemelvaartsdag een dauwtraptocht 
op het programma staat. Alleen al voor 
het heerlijke ontbijtje in het bos met ge
bakken eieren en spek moet u zeker 
meelopen.

  dat er wordt gefluisterd dat er nog Gar
derenen zijn die geen lid zijn van de 
Oranjevereniging? Dat kan toch niet? 
Meldt u zich aan !

CPH

Zal het er 
staks weer zo 

uit zien?
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Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de 

Algemene Ledenvergadering 
op woensdag 28 maart 2012 

in de Dr. Kruimelstaete, Oud Milligenseweg 34 te 

Garderen. Aanvang 20.00 uur.

Agenda:
 1.  Opening
 2.  Notulen algemene ledenvergadering 2

1 maart 2011

 3.  Jaarverslag 2011
 4.  Financieel jaarver

slag 2011, begroting 2012

 5.  Verslag kascommissie, - benoeming nieuw 

kascommissielid

 6.  Vaststellen contr
ibutie 2013

 7.  Bestuursverkiezing

 -  aftredend en niet h
erkiesbaar secretaris

 Evelien 

van de Langemeen-Bronkhorst

 -  aftredend en niet h
erkiesbaar algemeen lid Riet 

Hijwegen-de Rooij

 Door het bestuur worden voorgedragen:

 -  voor secretaris Gemma van Blotenburg

 -  voor algemeen lid Everdien ter H
armsel-

Bronkhorst
  Tegenkandidaten kunnen zich bij het bestuur 

melden tot een dag voo
r de ledenvergadering

 8.  Mededelingen / Bespreken plaatselij
ke belangen

 9.  Rondvraag
10.  Pauze
11.  Presentatie “hoe veilig is mijn huis” door een 

deskundige
12.  Afsluiting

Uitnodiging
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Open het dorp

Het was vrijdag 9 december 2011. De dag 
waarop wéér werd vergaderd over de toe
komst van de euro. De dag waarop het Ver
enigd Koninkrijk het zinkende euroschip ver
liet en besloot een eigen koers te varen. De 
dag waarop op de voorkant van de krant van 
wakker Nederland was te lezen dat er nog 10 
miljard extra moest worden bezuinigd.
In Garderen had iedereen die dag wel iets an
ders aan het hoofd: het dorp werd na vele 
maanden van diepgravende werkzaamheden 
weer opengesteld voor de buitenwereld. Die 
daad werd verricht door de nieuwe burge
meester van de gemeente Barneveld, de heer 
Van Dijk. Het was de eerste officiële handeling 
in zijn nieuwe baan. Voordat het zover was, 
had hij onder deskundige leiding diverse be
zienswaardigheden bezichtigd en had een 
team houtbewerkers van een boomstamme
tje een soort lessenaar gemaakt. Daarop kon
den vertegenwoordigers van de provincie, de 
wegenbouwers en Plaatselijk Belang de tekst 
van hun toespraken neerleggen. Nadat zij hun 
blijde boodschap hadden verspreid, was het 
de beurt aan de burgemeester, die zijn ver
haal schijnbaar moeiteloos losjes uit zijn 
mouw schudde en vervolgens aan een graaf

machinist aangaf hoe de laatste blokkade 
moest worden verwijderd.
De meeste dorpelingen waren toen in de fris
se buitenlucht al bezig met erwtensoep met 
roggebrood en spek, gloeiwijn en allerlei ge
sprekken. Wie goed oplette, kon in de massa 
allerlei BG’n (Bekende Garderenen) ontdek



ken. Ook konden we de de wintermarkt van 
de G.O.V. bezoeken en ontdekken dat een van 
de lampen in de nieuwe fraaie lantaarnpalen 
nog niet brandde of al kapot was.

De hele dorpsoperatie had al met lang ge
noeg geduurd. Reizen door onze eigen woon
plaats begon af en toe bijna op een avontuur 
te lijken. En ook was het soms een hele toer 
om ondernemende vreemdelingen uit te leg
gen hoe ze het best hun bestemming konden 
bereiken. Het was ook om een andere reden 
prettig dat de wegwerkers eindelijk vertrok
ken en dat het werk ook werkelijk achter de 
rug is. Het geld is immers op. In ieder geval 
bijna. Wat er nog over is, moet naar Den Haag, 
althans volgens “de” krant. Het is maar te ho
pen dat u een degelijke winterjas hebt, een 
goed gevulde diepvriezer en een mud aard
appelen in de schuur. Er zijn zelfs mensen die 
niet weten of ze dit jaar wel een nieuwe BMW 
kunnen kopen. En ook de weermensen voor
spelden begin december nog ijselijke tijden.

De volgende dag konden we gaan wennen 
aan een dorpsbeeld zonder hopen zand, af
zetblokken en rijplaten. En aan het feit dat we 
op de gekste plekken voorrang hebben of 
moeten geven. En dat laatste is voor sommi
gen nog steeds heel onwennig.

DJV

Fam. Van de Brug, winnaar van de sinter klaas actie.

9
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Gesprek met burgemeester 
Asje van Dijk

Eén mailtje naar de se
cretaresse van de burge

meester was voldoende 
om een snelle afspraak 

voor een interview te kun
nen maken. Voordat het ech

ter zo ver was keek ik eerst nog 
eens op de website van de gemeente Bar

neveld waar de welkomst en nieuwjaars
speech van de burgemeester stonden te le
zen. ‘Elkaar respecteren’ en ‘geloven in elkaar’ 
waren de kernzinnen van deze toespraken. 
‘Tussen de mensen instaan’ en ‘bemiddelen 
waar het wringt’ is vervolgens zijn uitspraak. 
Ik was benieuwd wat voor een man achter al 
deze positieve ideeën stond. Vanaf acht de
cember 2011 is hij in functie zodat we nog 
niet veel indrukken hebben kunnen krijgen. 
Het drie kwartier durende gesprek gaf uit
komst op prangende vragen en aan het eind 
van dit verhaal geef ik graag weer wat mijn 
gedachten waren toen ik weer op Garderen 
aanreed.

De openingsvraag was zoals gewoonlijk ‘van
wiebi’jie d’r een’? En dat trof bijzonder goed. 
Dezelfde vraag wordt vaak in zijn geboorte
plaats gesteld!
Jan Willem Asje van Dijk is geboren in Rijssen, 
Overijssel op 18 april 1955. Zijn vader was 
daar bakker en deze moest helaas zijn vak op
geven omdat het, gezien de zeer lange werk
tijden niet meer mogelijk was zonder dat zijn 
gezondheid in gevaar kwam. Van bakker werd 
hij belastingambtenaar en vaak verzuchtte 
zijn vader: ‘Ik zou zo graag de pen weer eens 
 willen ruilen voor de spuitzak!’.
Het leuke was dat Van Dijk dit in mooi Rijssens 
dialect sprak, een dialect dat hij nog steeds 
beheerst. Verder is zijn StandaardNederlands 
vlekkeloos en alleen de wat langere ‘a’ ver
raad zijn afkomst. Verder heeft hij waarschijn

lijk veel genen van zijn vader geërfd want 
 koken en garneren is zijn grote hobby. Het 
mooiste wat hem kan overkomen is een uitge
breide maaltijd verzorgen voor gezin of vrien
den en gasten en dat vervolgens in Twentse 
gezelligheid en gemoedelijkheid opeten. 
“Daar geniet ik intens van!” Verder heeft hij 
hobbies als tuinieren, wandelen en lezen.
“Ik ben dus in Rijssen geboren en mijn moeder 
was “’n Duusker” (wat dat ook betekenen mag) 
Ik ben vernoemd naar mijn twee grootvaders, de 
meesterknecht Jan Asje en de steenfabrikant 
Jan Willem. Tot mijn 14e levensjaar heette ik Jan 
Willem en daarna heb ik me Asje laten noe-
men”.
Asje is een mooie oudsaksische naam en be
tekent zoiets als ‘essenspeer’. Eigenlijk wel 
een naam die bij hem past, dacht ik later, want 
hij gaat als een speer door het leven!

Na de basisschool ging hij eerst naar de HAVO 
in Nijverdal en daarna naar het VWO in Almelo.
“Ik was een echte alfa, wiskunde lag me niet zo 
terwijl biologie en scheikunde wel mijn interesse 
hadden. Na het VWO ging ik naar de VU in Am-
sterdam en studeerde daar politocologie van 
1975 tot 1982 (doctoraal in augustus 1982, cum 
laude) en economie (kandidaats tot 30 oktober 
1981) Ik werd wetenschappelijk medewerker 
van de vakgroep politicologie. Op 21 september 
1983 trouwde ik met Aly, onderwijzeres in mijn 
geboorteplaats Rijssen.”

Behalve met studeren was Van Dijk op diverse 
gebieden zeer actief. Zo was hij secretaris van 
de ARJOS (AntiRevolutionaire Jongeren Stu
dieclubs), afdeling Amsterdam en later voor
zitter CDJA (ChristenDemocratisch Jongeren 
Appèl), afdeling Amsterdam/Amstelveen. Wie 
al zijn bemoeienissen met de politiek wil be
kijken verwijs ik naar Internet (via Google: Dr. 
J.W.A. (Asje) van Dijk).



11

Bij al die politiek had de veelzijdig geïnteres
seerde Asje van Dijk ook nog voor veel andere 
zaken belangstelling. Hij was en is een groot 
liefhebber van alles wat met natuur te maken 
heeft en werd secretaris bij Natuurbescher
ming en werd tegelijkertijd bij de IVN opge
leid tot natuurgids.
Hij vervulde zijn dienstplicht en schopte het 
daar van midden 19761977 tot pelotonscom
mandant Cavalerie. Na zijn diensttijd ging hij 
aan het werk bij de VU en na zijn loopbaan 
daar gaf hij het Ministerie van Economische 
Zaken de gelegenheid om van zijn capacitei
ten gebruik te maken. Hij was er op bezoek en 
had misschien wat op en aanmerkingen op 
de gang van zaken, want hem werd toege
voegd: “Als je het dan toch zo goed weet, kom 
hier dan ook maar werken!” En dat deed hij 
zeven jaar lang, vanaf zijn 31e tot zijn 38e jaar 
met als belangrijkste taak ‘Het Nederlandse 
technologiebeleid’. Voor dit werk reisde hij de 
wereld af, naar de Verenigde Staten, naar Ca
nada, naar alle landen van de Europese Unie, 
naar de vroegere Oostbloklanden en zorgde 
er in al die landen voor de Nederlandse in
breng op het gebied van innovatie. Zijn vrouw 
Aly had met al dit gereis geen probleem, zij 
had immers haar eigen werk en interesses. De 
al bovengenoemde internetsite geeft alle bij
zonderheden over zijn verdere loopbaan, het 
is teveel om hier allemaal aan te halen. In 2011 
werd hij beloond voor al zijn inspanningen en 
werd hij ridder in de Orde van OranjeNassau.

We gaan weer terug naar de kamer van het 
gemeentehuis waar we ons gesprek houden.
“Het eerste contact met de gemeente Barneveld 
hadden we (mijn vrouw en ik) toen we logeer-
den in het ’Golden Tulip’ hotel in Garderen. We 
wandelden vandaar over de Wildekamp en 
dank zij de daar aanwezige informatiepaaltjes 
kon ik via mijn mobieltje van de bijzonderheden 
die daar te zien zijn, genieten. We waren zeer 
onder de indruk van de natuur op die plek!”
‘Een klein onderdeeltje van alles wat onze ge
meente biedt’, gaf ik bescheiden mijn mening. 
‘Er is zo verschrikkelijk veel moois in de ge
meente Barneveld te zien, daar heb je jaren 

 Afscheid
Ons allerbekende meester Barend van Laar heeft 
afscheid genomen van de Prins Berhardhard. In 1968 
begon van Laar in Garderen als onderwijzer en is nu 
op zijn vijf-en-zestigste met pensioen gegaan. Hij kan 
zich op z’n hobby gaan richten, zijn kippenfarm. En 
bij een teveel aan eieren, de basisschool is in de 
buurt.

 De Bibliobus
De Barneveldse Openbare Bibliotheek gaat haar 
werkzaamheden inkrimpen. Ze wil zich gaan 
toeleggen op de kern van het werk: het uitlenen van 
boeken aan jeugd en volwassenen. De service aan de 
scholen voor bepaalde projecten en de service aan 
leeskringen gaat verdwijnen. Behalve de subsidies van 
de Gemeente vervallen ook de subsidies van de 
Provincie Gelderland, dat is een behoorlijke 
achteruitgang voor ons dorp. Vele jaren kwam de 
bibliobus, speciaal voor de basisschool naar 
Garderen. Dat voorzag echt in een behoefte en werd 
zeer gewaardeerd. Ook de Leeskring werkte, met veel 
plezier heel lang samen met de Bibliobus en 
Biblioservice uit Velp
Er is sprake van dat de bus één keer per week blijft 
komen. Het is nog niet bekend of dat klopt en 
wanneer en waar dat zal zijn.
Het is wrang dat een zeer gewaardeerde, relatief 
goedkope voorziening, zo aangepakt wordt.
Voor ons dorp is het de enige culturele voorziening 
en die verdwijnt nu grotendeels.  Crisis?

Varia



12

Asje van Dijk 
verdiept in 

‘Darpsproat’.

voor nodig! U bent getrouwd, stelde ik, hebt u 
kinderen’?
“We hebben een dochter en een zoon. Mijn 
dochter is afgestudeerd en werkt in de marke-
ting, mijn zoon studeert nog Bedrijfskunde aan 
de VU.”

‘Hebt u als kennis gemaakt met de kerk dorpen 
van Barneveld en wat is uw indruk?’
“Laten we eens beginnen met Garderen. Ik ben 
daar bij de opening van het vernieuwde cen-
trum ongelooflijk hartelijk ontvangen. Het was 
er vooral ’s avonds, erg gezellig. Het zag er 
prachtig uit en ik ontmoette heel veel vriendelij-
ke en vrolijke mensen… Ik heb dat enorm ge-
waardeerd. Kinderen vroegen van alles. ‘Hé bur-
gemeester, wanneer krijgen we een zwembad?’ 
en ‘Burgemeester, kunt U niet eens voor een 
skatebaan zorgen?’ Nou wat Terschuur en Zwar-
tebroek betreft, ik woon in Terschuur en het be-
valt me er uitstekend. Dat zijn al twee dorpen 
waar veel gebeurt. Stroe is weer heel anders dan 
Terschuur en Kootwijk anders dan Kootwijker-
broek. Niet beter of slechter, anders. Ik ben hier 
eigenlijk nog veel te kort om dit allemaal wat 
beter te kunnen beoordelen”.

‘Denkt u niet dat met veel nieuwe inwoners in 
de kleine dorpen de eigen identiteit verloren 
gaat?’
“Ik ben hier nog veel te kort om te weten wat er 
apart is aan Garderen of Kootwijkerbroek of De 
Glind. En trouwens, wat is identiteit in een dorp. 
Ik zag in die korte tijd al enorm veel verschil zelfs 
tussen de ‘oorspronkelijke’ bewoners van een 
dorp als Garderen en Terschuur.”
Het is vijf uur en ons gesprek is afgelopen. Na 
een bijnabotsing met wethouder Gerard van 
de Hengel op weg naar de uitgang, die me on
danks dat feit toch hartelijk de hand drukt, zit 
ik weer in de auto op weg naar Garderen. En 
zoals gewoonlijk ga je in gedachten de afgelo
pen drie kwartier na. Wat is je indruk van de 
nieuwe burgemeester, denk je bij jezelf. Drie 
kwartier is niet genoeg voor een echte indruk 
maar ik ben ervan overtuigd dat de Barne
veldse gemeenteraad met Asje van Dijk een 
heel goede keus heeft gemaakt. Hij is een man 
met een uitstekende staat van dienst, een 
brede interesse, veel kennis van zaken gezien 
zijn eerdere functies, kennis van andere cultu
ren door zijn vele reizen en daarbij gewoon 
een aardige man waarmee je heel goed kunt 
praten.

Aan het eind van het gesprek probeerde ik 
nog even wat ‘Garderense zaken’ aan de orde 
te stellen maar op dat gebied hield hij (en te
recht) afstand. Op mijn vraag of hij niet vond 
dat het hele kleine beetje cultuur uit Garderen 
verdween met het beëindigen van de biblio
busservice stelde hij, dat het stimuleren van 
lezen van boeken bij kinderen in eerste in
stantie een taak van de ouders is, in tweede 
instantie van de school en pas in derde instan
tie een taak van de overheid. En daar kon ik 
het mee doen.

Op de vraag tenslotte of Garderen in de naas
te toekomst nog kan rekenen op een sport
zaal antwoordde hij dat hij daar geen uitsluit
sel over kon geven. Temeer omdat ik naar 
voren had gebracht dat er drie stromingen 
binnen Garderen waren. Een stroming die 
vindt dat er een sportzaal op ‘De Westeneng’, 
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bij de kantine van het voetbalveld moet ko
men, een andere stroming die vindt dat het 
terrein van de (misschien vrijkomende ruimte) 
van de timmerwerkplaats van Van de Kolk 
daarvoor uitstekend geschikt is en de derde 
stroming die denkt dat we ons Dorpshuis ‘De 
Koepel’ moeten behouden en uitbreiden met 
een sportzaal en meer parkeerruimte voor het 
centrum van ons dorp.

‘Wordt het eerst samen maar eens en kom dan 
praten met de gemeente’, was zijn (weer te
rechte) antwoord. ‘In ons overleg met Plaatse-
lijk Belang zijn dit voortdurend onderwerpen 
van discussie. En daarbij, we leven in een econo-
misch moeilijke tijd, we moeten ook in de ge-
meente Barneveld bezuinigen!’
Gelukkig bezuinigde onze nieuwe burge
meester niet op de tijd die hij mij gunde om 
vragen te stellen, het halve uur werd drie 
kwartier en dat geeft toch hoop voor de toe
komst.

PvdB

 Kwartetten
De winter is toch gekomen in februari, het ging 
vriezen dat het kraakte. Daar hadden we niet meer op 
gerekend.
Maar dat is niet erg, de winter is altijd ook een heel 
gezellige tijd. Met z’n allen in de warme kamer met 
de kachel of de verwarming hoog. Wat doen we dan? 
We spelen een spelletje, we gaan kwartetten.
Voorthuizen heeft z’n eigen Monopoly spel en 
Garderen heeft een kwartetspel. 
Door dat spel te spelen krijg je 
meer inzicht in wat Garderen 
allemaal te bieden heeft. 
Recepten voor streekgerechten 
kun je ook vinden en van alles 
in dialect. Het is een leuk spel 
voor Garderenen en vakantie-
gangers.
Bij de Spar kun je het spel 
‘opsparen’, ze geven graag alle 
inlichtingen. Succes!

Varia
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In gesprek met de aftredende secretaris

Misschien hebt u al in het halfjaaroverzicht 
van de voorzitter gelezen dat in de komende 
jaarvergadering twee bestuursleden hun ze
tel na naar liefst 15 jaar ter beschikking zullen 
stellen. Nog niet zo lang geleden zijn er in dit 
blad aan Riet Hijwegen de beroemde vijf vra
gen gesteld. Daarom is het nu de hoogste tijd 
voor een gesprek met de aftredende secreta
ris Evelien van de Langemeen, een gesprek 
dat lang niet alleen over Plaatselijk Belang 
ging.

Jeugd
We zullen maar bij het begin beginnen. Kun je 
iets over je jeugd vertellen?
Ik ben in 1957 geboren en ik ben een jaar lang 
naar de kleuterschool in het Verenigingsge
bouw gegaan, de voorloper van de Koepel. 
We kregen toen les van juffrouw Tromp uit 
Putten. Daarna volgde de lagere school in de 
Dorpsstraat met als leerkrachten juffrouw Lize 
(de Greef) en de heren/meesters Van der Vlist, 
Den Hoed en bovenmeester De Greef. Na zes 

jaar ging ik naar de MAVO in Uddel en daarna 
heb ik een driejarige opleiding tot kleuter
onderwijzeres in Apeldoorn gevolgd

Juf
En na je diploma moest je natuurlijk op zoek 
naar werk?
Ja, mijn eerste sollicitatie bracht me naar 
 Strijen, een plaats in de Hoeksche Waard in de 
provincie Zuid Holland. Ik moest het laatste 
stukje met een veerpont afleggen en ik vond 
het eigenlijk niet erg dat ik daar niet werd aan
genomen. Ik heb ook nog proeflessen gege
ven in Diever en in Heteren. Tegenwoordig 
ligt dat in de gemeente Overbetuwe, dus ook 
niet direct naast de deur. In Harderwijk werd 
ik aangenomen op de kleuterschool Hummel
oord en daar heb ik gewerkt in de periode 
1976 – 1980. Ik ben gestopt na de geboorte 
van ons eerste kind, omdat er toen geen deel
tijdwerken bestond en omdat ik het wel fijn 
vond thuis, bij de kleine. Na twee jaar werd 
onze tweede dochter geboren.

Haar eerste 
“echte” 

kleuterklas op 
Hummeloord 

in Harderwijk.
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Ander werk
Volgens mij ben je niet erg lang alleen 
huismoeder gebleven.
Nee, ik heb in die tijd ook een zogenaamde 
applicatie gevolgd en daarmee kon ik werken 
als invalster op een basisschool. Het gebeurde 
nogal eens dat ik ’s morgens vroeg werd ge
beld met de boodschap dat er een leerkracht 
van de Prins Bernardschool ziek was en dan 
moest ik me snel verkleden om voor de klas te 
kunnen gaan staan. Eigenlijk was dat geen 
ideale situatie. Ik ben dus naar iets anders op 
zoek gegaan en kwam in 1986 terecht bij de 
Talmahoeve. Later werd dat Richards Hotel, 
vervolgens Tulip Inn en nu is het Golden Tulip 
Garderen. Eerst waren het “werkzaamheden 
van algemene aard”, daarna heb ik tot 2005 
aan de receptie gezeten.

Babs
En toen was je nog niet uitgewerkt.
In 2007 zag ik een advertentie van de ge
meente Barneveld, waarin een “Babs” werd 
gevraagd. Dat is een Buitengewoon Ambte
naar van de Burgerlijke Stand, iemand die 
mensen in het huwelijk verbindt. Dat leek me 
wel iets. Ik ben eerst eens gaan informeren bij 
Willie Mulderij, die dat werk toen ook deed, en 
bij Tamara Zeyseink van de afdeling Publieks
zaken. Ik ben ook een paar keer gaan kijken bij 
huwelijksvoltrekkingen in andere gemeente. 
Na mijn sollicitatiebrief mocht ik voor een ge
sprek komen en daarna een soort proefhuwe
lijk sluiten. Het nepechtpaar werd gevormd 
door twee ambtenaren, waarvan Ronald Vaar
kamp de bruidegom was. Met ingang van 1 
januari 2008 ben ik benoemd.

Had je de eerste keer geen last van zenuwen?
Nee, eigenlijk alleen bij dat proefhuwelijk.

Kun je iets meer over het werk vertellen? Veel 
mensen weten waarschijnlijk niet wat er 
allemaal aan vastzit.
Eerst wil ik graag zeggen dat het het leukste is 
wat ik tot nu gedaan heb, ik vind het ook heel 
bijzonder dat ik voor een bruidspaar mag 
staan op die zo belangrijke dag in hun leven 

 De pomp op de Putbrink
Momenteel heeft de pomp een houten hoedje op. Er 
is druk aan gewerkt en dat is geen sinecure. Om de 
pomp te herstellen moest Cees van den Brink, die de 
herstelwerkzaamheden leidt, afdalen in de put. Dat is 
niet ongevaarlijk, sinds 1462 zijn er zeker drie 
mensen verdronken in diezelfde put. In 1704 was het 
laatste ongeluk.
Gelukkig is Cees weer heelhuids boven gekomen. In 
de put waren stenen en ander afval gestort. Het was 
dus een heel karwei om alles naar boven te krijgen. 
Intussen heeft hij ook weer water gevonden en dat 
was goed drinkbaar. Dit is niet vreemd, want al in de 
vijftiende eeuw werd het water uit de Garderense put 
geroemd om zijn heerlijke smaak.
Het water wat nu gevonden is wordt onderzocht en 
hopelijk wordt het goedgekeurd om als drinkwater te 
dienen. Wij wachten af in spanning!

Als het werk voorspoedig gaat, kan Garderen dit jaar 
de gerestaureerde pomp weer feestelijk in gebruik 
nemen. Darpsproat zal daar de volgende keer 
uitvoerig verslag van doen!

 Oranjevereniging
De Oranjevereniging meldt ons dat het “gewonnen” 
budget niet toereikend is voor de restauratie van de 
dorpspomp. Eventuele sponsors worden van harte 
uitgenodigd.

De DVD van Garderen “Koninginnedag 2010” is nog 
niet uitverkocht en dus nog steeds verkrijgbaar bij 
Willie Mulderij-Baauw.

Het thema voor Koninginnedag 2012 is “Landen”.
“De hele wereld komt naar Garderen”. Dit thema zal 
zowel in de optocht als in het middagprogramma bij 
de zeskampspelen tot uiting komen.
30 april: Om 9.00 uur welkom op het grasveld voor 
de toren met een kop koffie en oranjekoek, daarna de 
aubade o.l.v. T.O.G. De optocht start om 10.00 uur 
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en dat ze JA zeggen omdat ik dat aan ze 
vraag!
Er werken bij de gemeente Barneveld tien 
Babsen. Zelf doe ik ongeveer 50 huwelijken 
per jaar, anderen zo’n 25. We krijgen daarvoor 
een vast maandloon. Als mensen willen gaan 
trouwen, kunnen ze hun voorkeur voor een 
ambtenaar bepalen aan de hand van informa
tie op de website van de gemeente. Sommige 
Garderenen kiezen mij dan, anderen juist niet. 
Daarna volgt er een gesprek met het aan
staande echtpaar, waarbij ik een lijst met vra
gen over de familieomstandigheden mee
neem en vertel hoe de huwelijksvoltrekking in 
zijn werk gaat.
Soms verloopt zo’n gesprek wat moeizaam. Je 
hebt te maken met allerlei verschillende men
sen, van verschillende leeftijden en met ver
schillende achtergronden. Er zijn mensen die 
voor de tweede keer trouwen en het gebeurt 
ook wel dat bruid en bruidegom al oma ook 
en opa zijn.
De huwelijksvoltrekking duurt ongeveer 30 
minuten en begint altijd op het hele uur. Je 
kunt behalve in het gemeentehuis ook trou
wen in twee andere officiële locaties, namelijk 
de Schaffelaar en de Oranjerie, dus alle drie in 

Barneveld. Het kan ook op andere, buitenge
wone locaties, zoals het Molentje en de Glind
ster in De Glind, die dan tijdelijk “huis der ge
meente” worden genoemd. Er worden wel 
voorwaarden aan gesteld: er moet een dak op 
liggen, er moeten tafels en stoelen zijn, kleed
ruimte voor de ambtenaar van de burgerlijke 
stand, een geluidsinstallatie en toiletten.

Geluk en geld
Sommige bruidsparen en hun gasten arrive
ren wel met héél rare vervoermiddelen bij het 
gemeentehuis.
Ze komen al lang niet meer allemaal met een 
bus of met een stoet taxi’s. Ik heb wel eens 
een huwelijksboot op een trailer gezien, een 
tweezitsbank in de schop van een graafma
chine en een bruidegom op een koe. Steeds 
vaker komt het hele gezelschap vanwege de 
kosten met eigen vervoer.

Wat kost een huwelijksvoltrekking in Barneveld 
eigenlijk?
De precieze prijzen kan iedereen vinden op 
de website van de gemeente. Trouwen op 
maandagmorgen is trouwens gratis, afgezien 
van de kosten van het trouwboekje. Het laten 
luiden van het carillon heeft ook zijn prijs. Op 
maandagmorgen duurt de voltrekking niet 
langer dan een minuut of vijf. Vaak gaat het 
om “noodgevallen”, om huwelijken tussen 
mensen van hetzelfde geslacht  vier of vijf per 
jaar  of om huwelijken waarvan het feest later 
in het buitenland plaats vindt.

En na afloop hoopt iedereen dat ze nog lang en 
gelukkig zullen leven.
Ik heb tot nu toe (januari 2012, djv) ongeveer 
165 huwelijken voltrokken en bij twee had ik 
het voorgevoel dat het geluk niet lang zou du
ren.

Sport en verenigingsleven
En daarnaast doe je ook nog andere dingen.
Vanaf 1981 doe ik aan volleybal bij GSV, de 
Garderense Sport Vereniging, en daar ben ik 
ook bestuurslid, al sinds jaar en dag secretaris. 
Vroeger hadden we ook een jeugdafdeling, 

Everdien aan het werk als BABS.
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maar die is wegens gebrek aan belangstelling 
en de daardoor veroorzaakte hoge kosten op
geheven. Er spelen nu nog vijftien dames en 
negen heren, ook in competitieverband.
Dat is niet veel. Het gaat ook niet zo goed met 
het Garderense verenigingsleven. De bad
mintonclub Sjeve Sjuttels en de schietvereni
ging zijn al opgeheven en TOG leidt ook een 
krakkemikkig bestaan.
En voetbal?
Mijn man Henk is bij elkaar 31 jaar jeugdleider 
bij Veluwse Boys geweest en ook wedstrijdse
cretaris. Op een gegeven moment werd mij 
gevraagd of ik omroepster wilde worden bij 
toernooien. Dat was ook een leuke tijd.

Plaatselijk Belang
Je bent nu bijna vijftien jaar bestuurslid van 
Plaatselijk Belang. Hoe is dat begonnen?
Ans Kool kwam vragen of ik bestuurslid wilde 
worden. Ook toen heb ik eerst de kat uit de 
boom gekeken en heb ik een paar bestuurs
vergaderingen meegemaakt. Tijdens de jaar
vergadering in maart 1997 ben ik gekozen. In 
2004 ben ik secretaris geworden. We hebben 
ongeveer tien bestuursvergaderingen per jaar 
en die verlopen meestal volgens een vast stra
mien. Voor de ledenvergadering ben je als 
secretaris aardig druk. Je moet de verslagen 
van de vorige vergadering op tijd klaar heb
ben, de uitnodigingen versturen en de ac
ceptgiro’s. Verder houd ik de ledenadmini
stratie bij. Op dit moment heeft de vereniging 
443 leden.

Hoe zit het eigenlijk met jullie spreekuur?
Dat is het spreekuur van het wijkplatform. 
Daarin zijn behalve Plaatselijk Belang ook de 
gemeente, de politie en de woningstichting 
vertegenwoordigd. Het spreekuur wordt eens 
in de twee maanden gehouden, iedereen kan 
dan binnenlopen met vragen en opmerkin
gen, maar er is weinig belangstelling voor. De 
mensen spreken je liever aan op straat, over 
overlast van bomen, losse stoeptegels, put
deksels of de te kleine borden bij de over
steekplaatsen bij de IJstijd.

vanaf de Mazenhofstraat. De Zeskamp start om 
13.00 uur op het feestterrein aan de Harderwijker-
weg/Kruipad. Teams voor de zeskamp in de leeftijd 
van 8 t/m 12 jaar en van 13 jaar en ouder kunnen 
zich opgeven tot uiterlijk 27 april via 
oranjevereniginggarderen@gmail.com.

 Bomen en ander groen

Als oplettende lezer van Darpsproat zal het u niet 
ontgaan zijn, dat de redactie het dorpsgezicht goed in 
de gaten houdt. Vooral het groen in ons dorp houden 
wij goed bij. Bomen dragen veel bij aan de aange-
name sfeer in het dorp. Daarom is het fijn dat de 
beplanting langs het Klaas van Essenpad alweer fiks 
gegroeid is.
Toen de bomen langs de Van de Craatslaan en de 
andere bomenlanen waren gekapt was het maar een 
kale bedoening. Er zijn nu weer nieuwe, jonge bomen 
geplant. Een opvallende nieuwkomer is een Gingko 
Biloba. Dat is een oerboom uit China. Daar kunnen 
we hopelijk nog lang van genieten!

Voor restaurant “De Bonte Koe” stonden twee mooie 
platanen. Vooral in de zomer een lust voor het oog! 
Na de opknapbeurt van het centrum zijn ze 
verdwenen en dat is heel erg jammer. Ze pasten 
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Je hebt er nu bijna 15 jaar op zitten. Vind je dat 
niet erg lang?
Soms denk ik ook wel eens dat er vaker vers 
bloed in een bestuur moet komen. Ik vind 15 
jaar lang genoeg. Voor Riet Hijwegen en mij 
worden opvolgers gezocht.

Kun je een paar hoogte- en dieptepunten uit die 
tijd noemen?
In de eerste plaats de viering van het 75jarig 
bestaan in 2006 en de bouw van de Dr. Krui
melstaete. Ik ben er trots op dat ik de naam 
heb voorgesteld en ik vond het jammer dat ik 
niet aanwezig was bij de opening. En vorige 
week heeft de nieuwe burgemeester het dorp 
weer geopend, nadat we eerst de hele mid
dag met hem op stap zijn geweest. Aan de 
andere kant is het heel jammer dat we geen 
echt dorpshuis meer hebben. De Koepel is 
een lege tent geworden die alleen nog wordt 
gebruikt door TOG, voor gym en voor volley
bal, maar de zaal is zelfs te klein om er wed
strijden te spelen. Ik hoop dat er iets nieuws 
kan worden gebouwd, bijvoorbeeld op het 
terrein van bouwbedrijf Van de Kolk.

Nog een paar puntjes van kritiek. Sommige 
mensen klagen nog steeds over het verloop van 
de laatste jaarvergadering.
Ik vind dat er tijdens die vergadering veel on
terechte negatieve opmerkingen zijn ge
maakt.

Vinden de andere bestuursleden niet dat de 
voorzitter wel eens te veel op eigen houtje doet?
Het is een man met veel enthousiasme en al
lerlei mooie plannen. Zo kwam hij kort gele
den weer op het idee om Garderen mee te la
ten doen aan de wedstrijd “Kern met pit”, 
waarbij dorpsbewoners ideeën kunnen aan
dragen voor het verbeteren van hun directe 
omgeving. In Garderen zouden op bepaalde 
plekken bloembakken kunnen worden ge
plaatst. Vroeger vergat hij wel eens om eerst 
met ons te overleggen. We hebben hem daar
op aangesproken en nu is dat duidelijk verbe
terd.

Heb je nog een boodschap voor de 
Garderenen?
Het zou fijn zijn als de inwoners van Garderen 
betrokken zijn bij hun dorp en meedenken 
over de dorpsontwikkeling en hun ideeën 
doorgeven, bijvoorbeeld aan het bestuur van 
Plaatselijk Belang.

DJV

P.S. Naderhand drong het tot me door dat we 
het amper over het begrip “weigerambtenaar” 
hebben gehad. Dat is op het congres van Onze 
Taal tot woord van het jaar 2011 gekozen.

Zandafgravingen
Als je over de Solseberg rijdt en je ziet links en 
rechts van je die enorme kuilen dan vraag je je 
wel eens af hoeveel zand daar wel uitgeko
men is. Hoeveel huizen ervan zijn gebouwd, 
hoeveel klapzand gebruikt voor ophogingen, 
hoeveel grind voor de tuinpaden…
Het is al weer een hele tijd stil in die zandaf
gravingen en langzaam maar zeker verdwijnt 
de kennis hoe dat allemaal wel is gebeurd.

Cees Waaijenberg is de zoon van Jannes 
Waaijenberg, pachter van een van de vier 
zand afgravingen bij Garderen en hij vertelt 
zijn verhaal.

Verhaal van Cees Waaijenberg
Bij Garderen lagen vier zandgaten in drie ge
meenten, Barneveld, Apeldoorn en Ermelo. 
Twee ervan werden gepacht door Van de 
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Kraats. Cees Morren (later in dienst bij Waaijen
berg) pachtte weer van Van de Kraats. Het 
derde zandgat werd geëxploiteerd door de 
gemeente Putten en het vierde werd uitge
graven door Jannes Waaijenberg (de vader 
van Cees Waaijenberg) en Wijnand de Ruiter. 
De pacht van de zandgaten moest worden 
betaald aan de provincie. Berend Looijengoed 
en Davelaar zagen toe of een ieder zich wel 
aan de regels hield.

Onze onlangs overleden dorpsgenoot Henk 
Kevelam, vertelde dat de gemeente Putten in 
de dertiger jaren van de vorige eeuw werkne
mers uitstuurde met een kruiwagen om in 
hun zandput in Garderen zand en grind te ha
len voor het onderhoud van de Garderense 
weg (het verlengde van onze Putterweg). 
Eerst liepen de mannen van Putten naar Gar
deren, schepten hun kruiwagen vol en liepen 
dan weer richting Putten. Hadden ze geluk 
dan moesten ze ter hoogte van Veluwe Hul 
zijn, hadden ze pech dan moesten ze hele
maal naar Putten lopen met een volle krui om 
daar de gaten in de grindweg te dichten.

heel goed bij “De Bonte Koe”want dat is nou een 
gebouw waar bomen voor horen te staan. Dat hoort 
bij het karakter van een dorpsherberg. We weten niet 
waarom ze gekapt zijn, ze stonden eigenlijk niemand 
in de weg. Misschien zijn er nog wel een paar bomen 
over hier of daar. Die zijn, wat Darpsproat betreft, 
hartelijk welkom in Garderen op de oude plek!

Aan de Putterweg stonden twee zeer exotische 
bomen. Ook die hebben het loodje gelegd. Bij nader 
inzien doen ‘palmbomen’ het toch niet zo goed in 
ons klimaat. Na een langdurige aftakeling waren ze 
ineens uit het straatbeeld verdwenen om plaats te ma-
ken voor gekleurde verlichting. Het is wel even 
wennen.

 Paden en palen
Nog even en dan worden onze wegen en paden weer 
bereden door honderden fietsen, fietsjes, scooters, 
tandems, familiefietsen voor meerdere personen, lig -
fietsen, ATB-bikes, race- en crossfietsen en wat niet al.
Vroeger werden deze vervoermiddelen door 
spierkracht aangedreven, maar daar is de laatste jaren 
verandering in gekomen. De tourfietsen hebben niet, 
zoals vroeger een hulpmotor. Neen, ze rijden op 
elektrisch! Dat is een hele verandering en daar moet 
je goed rekening mee houden. Zo kan het gebeuren 
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Jannes Waaijenberg begon ooit als melkboer 
en begon met de zandafgraverij vlak na 1945. 
De grond was nog maagdelijk en een gat was 
nog niet te zien. Op de foto’s kun je goed zien 
hoeveel er later al afgegraven was.

Metselzand werd gewonnen door het zand te 
zeven. Hetzelfde gebeurde als er kiezel en 
grind gewonnen moest worden, waarbij de 
kiezel voor de vervaardiging van beton werd 
gebruikt.

Cees vertelt dat zijn vader een redelijk bestaan 
had uit de zandwinning. Interessant zijn de 
gevraagde prijzen uit die tijd:

hoogzand of klapzand  fl. 0.70 per m3

metselzand  fl. 1.25 per m3

kiezel  fl. 3.50 per m3
grind  fl. 8.00 per m3

Als er weer een deel was afgegraven dan 
moesten de kanten steeds weer worden afge
vlakt en dit talud moest dan ingeplant met 
berken.

Tot zijn 59e jaar is Jannes blijven graven en 
toen kwam een eind aan de vergunning. Het 
graven begon met de schop, later kwam er 
een jakobsladder en werd het werk wat meer 
geautomatiseerd.

Bij de aanleg van de A1 was Waaijenberg ver
plicht zand te leveren. Hij deed dit eigenlijk 
liever niet omdat het zandgat dan veel te snel 
‘leeg liep’, want er was slechts vergunning 
voor afgraven tot een bepaalde breedte en 
diepte.

De diverse lagen (meer of minder kiezel en 
grind enz.), vertelt Cees, lagen naast elkaar en 
zetten zich voort in de diepte. Hier en daar 
was er wel eens een klein leemlaagje maar 
nooit veel. Hetzelfde gold voor grote stenen. 
De enige die Waaijenberg ooit opgroef ligt bij 
Hartger van Milligen voor aan de dam. De 
zandgaten in Garderen leverden prima met
selzand waar de vele regionale aannemers 
dan ook dankbaar gebruikt van hebben ge
maakt!

Cees weet nog dat er ooit een dodelijk onge
luk gebeurde in het zandgat van De Ruiter. 
Jan Pul werd bedolven door verschuivend 
zand en overleefde dit niet.

Dat er nooit meer ongelukken zijn gebeurd 
mag wel een wonder heten. In het zandgat 
waren kiepwagens die op rails liepen. Voor de 
jeugd was het een uitdaging om die karretjes 
omhoog te duwen en dan met donderend ge
weld weer naar beneden te vliegen! Prachtig 
werk maar wel gevaarlijk…

In de Nijkerker Krant was ook een berichtje te 
lezen over een ongeluk.

“Op 25-11-1978 vond een ongeval plaats in het 
zandgat bij Garderenl. Op donderdagavond, 
rond 5 uur, werd de heer J. van Veld, chauffeur 
bij de Openbare Werken der gemeente Nijkerk 
bij het laden van een vrachtauto door een ver-
schuivende grote berg zand tegen de grond ge-
smakt en bedolven. Terwijl hij tot aan zijn hoofd 
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in het zand zat, riep hij zijn collega’s om hulp, die 
hem gelukkig hoorden en hem binnen vijf minu-
ten konden uitgraven. Hoewel niet zichtbaar 
gewond klaagde hij wel over pijn in zijn borst en 
rug”.

Einde van de afgravingen
In 1980 besloten de Gedeputeerde Staten in 
Gelderland de zandwinning in Garderen weer 
te openen. Van alle plaatsen op de Veluwe 
was Garderen de minst nadelige voor afgra
vingen wat betreft de natuur en recreatie. 
Voor de eerstkomende twee jaar wilden Ge
deputeerde Staten van Gelderland de moge
lijkheid van winning onderzoeken waarbij de 
vergunning in de maand september zou wor
den verleend. Het zandgat zou een “vrije put” 
worden waardoor het zand aan iedere geïnte
resseerde ter beschikking kon worden ge
steld. Voorwaarde was dat de winning uit een 
uitbreiding van de bestaande zandgaten zou 
komen, er mochten geen nieuwe worden ge
opend.

“Zandwinning in Garderen wordt weer 
bespreekbaar”.

Onder deze kop op 07071981 brengt het 
‘Veluws Dagblad’ het nieuws dat zandwin
ning in Garderen weer mogelijk gaat worden. 
Dit dankzij de medewerking van de gemeente 
Apeldoorn die tot nu toe had dwarsgelegen 
vanwege de afsluiting van een onverharde 
gemeentelijke weg, iets waar Apeldoorn mor
dicus op tegen was.
Volgens de gedeputeerde Fokkema, heftig 
voorstander van de ontgronding in Garderen, 
zou in de komende vijf jaar zo’n één miljoen 
kubieke meter zand gewonnen kunnen wor
den! Als het plan door zou gaan werd de firma 
Vink de eerste in de rij van liefhebbers voor de 
ontgronding mits zij alle vervoerders uit de 
streek niet van winning uitsloten.

Helaas hadden GS en de firma Vink buiten de 
waard gerekend, want … in 1983 werd de ver
gunning weer haastig ingetrokken omdat de 
Raad van State deze schorste op verzoek van 

dat hoogbejaarde tourfietsers met duizelingwekkende 
snelheid onze eigen “Alpe d’Huez” [de Solseberg] 
beklimmen en zo trappende medefietsers het 
nakijken geven. Het verschil in snelheid is erg groot 
en dat geeft risico’s. De langzaamste fietsers moeten 
ook ruimte hebben. De moeilijkheid is vaak dat we 
allemaal gebruik moeten maken van hetzelfde pad. 
Dat vergt de nodige aanpassing van iedereen want we 
willen allemaal graag veilig en ontspannen fietsen.

Behalve dit aandachtspunt is er voor de elektrische 
fietsen nog een paal nodig om de accu’s op te laden. 
Niets is hatelijker dan onderaan de Solseberg te staan 
met een lege accu en de meewarige blikken van de 
trappende fietsers te zien. Natuurlijk kun je op een 
elektrische fiets ook gewoon fietsen, maar dat is 
natuurlijk niet de bedoeling.
Daarom moeten de accu’s regelmatig opgeladen 
worden. Op de Veluwe komen gelukkig steeds meer 
van die oplaadpunten. In Garderen kunt u terecht bij 
restaurant “Ons Lagerhuys”, 
café-restaurant “De Bonte Koe”, 
“Gasterij Zondag”, boerderij 
“Het Molentje”, ijssalon “De 
IJstijd” en “De Beeldentuin”.
Veel plezier op de fiets!

 Lintje
Na de presentatie van het boek “Houtsnijwerk met 
een boodschap”, waarin een portret en veel werken 
van de jubilerende 
houtsnij kunstenaar 
Gert van Middendorp 
in beeld worden 
gebracht, werd Gert 
verrast met een 
Koninklijke onder -
scheiding, die werd 
uitgereikt door 
loco-burgemeester 
De Kruif van de 
gemeente Barneveld.
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de werkgroep Milieuzorg Apeldoorn en de 
Stichting Geldersch Landschap. Volgens de 
RvS ontbrak de urgentie van zandwinning in 
Garderen omdat de Ullerberg nog voldoende 
mogelijkheden tot winning gaf. GS verklaar
den daarop dat ze een vergunning over een 
jaar weer “in overweging” zouden nemen.

In 1984 diende bij de Raad van State een be
roepschrift tegen de ontgronding bij het Sol
letje in Garderen. Het bezwaar werd ingediend 
door de werkgroep Milieuzorg Apeldoorn en 
de Stichting Geldersch Landschap tegen de 

voorlopige vergunning van de gemeente 
Apeldoorn en de provincie Gelderland aan de 
fa. Vink te Barneveld.
Vink kon niet meer terecht bij de Goudsberg 
in Lunteren en vreesde voor de werkgelegen
heid als hij geen vergunning kreeg zand uit 
Garderen te halen. De werkgroep en de stich
ting vonden dat gemeente en provincie tegen 
hun eigen beleid ingingen van “stringente be
scherming van de natuur” in deze omgeving 
en gaven als alternatief de aanleg van de A50 
aan waar veel zand bij vrij zou komen. Volgens 
de gedeputeerde sneed dit geen hout omdat 
die A50 er nog lang niet kwam.
De gedeputeerde de heer Fokkema, kreeg op 
een gegeven ogenblik zelfs medelijden met 
zich zelf.
Hoor zijn jammerklacht: “Wij hebben ons in
strumenten gemaakt waarmee we niet kun
nen werken…” doelend op het Streekplan 
Veluwe. Anderhalf jaar geleden hadden de 
Staten van Gelderland dit plan opgesteld en 
met veel bombarie den volke daarvan kond 
gedaan. “We willen een stringente bescher
ming van natuur en landschap”, stelden de 
geachte gedeputeerden van de provincie Gel
derland. Maar och, zoals de meeste politici 
konden zij ook met gemak een draai van 180 



  Afscheid van Henk Kevelam

Op 10 januari 2012 moesten wij afscheid nemen van Henk Keve
lam. Na een ernstige ziekte kwam er een einde aan een rijk leven. 
Henk was een echte Veluwnaar en markante Gardereen.
Voor de redactie van Darpsproat was hij altijd bereid om vragen 
te beantwoorden en dingen uit te leggen die te maken hadden 
met de historie van ons dorp. Aan het boek dat verscheen ter ge
legenheid van 75 jaar Plaatselijk Belang en ook “Darpsproat uut Garder” heette, heeft hij 
heel veel bijgedragen. Bovendien was het heel leuk om met Henk op te trekken of even 
langs te gaan. Altijd was er een leuk verhaal of een grap.
Toen er afgelopen zomer Trekkertrek was in Houtdorp, kon hij er niet meer heen. “Maar”, 
zei hij, “’t Is dat ik het zo goed heure’ kan, anders was ik nog wel effen ‘egoan!’

We wensen Gerrie en de hele Kevelam familie heel veel sterkte, nu ze zonder hem verder 
moeten. Ze zullen hem vreselijk missen.

Als redactie van Darpsproat zijn we blij, dat veel wetenswaardigheden, die Henk ons heeft 
verteld, zijn opgetekend in het al genoemde jubileumboek of in het blad “Darpsproat”.
We zullen hem nooit vergeten.

Dag Henk, bedankt!
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graden maken en dat met het oog op de 
werkgelegenheid! Honderden banen zouden 
verloren gaan als de afgraving niet meer door 
kon gaan. Gelukkig was er weer een Raad van 
State die ze op hun eigen aangenomen 
Streekplan wees en tegenhield dat de zand
gaten nog verder zouden uitbreiden!

Eindigen we dit zandgatverhaal met wat er 
ooit werd gevonden. Een mammoetkies!!

PvdB

Barneveldse Krant op 6 januari 1951.

Redactie van ‘Darpsproat uut Garder’
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VRAGen aan Meester Wardekker

Tijdens zijn feestelijke afscheid van de Prins 
Bernhardschool de afgelopen zomer is hij in 
een Indonesische fietstaxi het onderwijs uit
gereden. Het was een prachtig feest en hij 
kijkt er met plezier op terug!
Maar hoe is het nu met hem? Kan hij Garderen 
wel missen en wat heeft nu zijn aandacht? Om 
op deze vragen een antwoord te geven is hij 
weer even in Garderen gekomen voor een 
vraaggesprek met Darpsproat.

VRAAG 1: Hoe bent u in het onderwijs en in 
Garderen terechtgekomen?
Het onderwijs heeft me altijd getrokken, daar
om heb ik voor onderwijzer geleerd. Tijdens 
mijn studie ben ik eens als jeugdleider met 
een groep jongelui in Garderen op kamp ge
weest. Ik woonde in Utrecht en Garderen was 
totaal anders. Ik vond het dorp met de bossen 
en velden er omheen, prachtig. Toen heb ik 
me voorgenomen om, als ooit de mogelijk
heid zich voordeed, onderwijzer te worden in 
Garderen. Na mijn studie was er geen baan in 
Garderen en kwam ik terecht in Kralingse 
Veer, een stadsdeel van Rotterdam. Daar heb 
ik met veel plezier ruim zeven jaar gewerkt. 
Toen las mijn moeder een advertentie in de 
krant, dat er in Garderen een vacature was! 
Daar heb ik op gesolliciteerd en ik werd aan
genomen.

VRAAG 2: Was het een grote overgang van 
Rotterdam naar Garderen?
Die overgang was niet zo groot, Kralingse 
Veer was ook een soort dorp in Rotterdam. Ik 
ben een dorpsmens, ik houd niet van de stad. 
De kinderen in Garderen waren wel een beet
je anders dan de kinderen in Rotterdam. Je 
kon merken, dat er op de Veluwe meer buiten 
gespeeld werd, de kinderen waren meer in 

evenwicht met hun omgeving. Dat merkte je 
in de klas, ze konden heel rustig ergens mee 
bezig zijn. Mijn eerste klas in Garderen kreeg 
les op de zolder van de [oude] Rank en ik voel
de me meteen prettig in Garderen.

VRAAG 3: U hebt 41 jaar in het onderwijs 
gewerkt en veel veranderingen meegemaakt, 
hoe ziet u de computer in het huidige 
onderwijs?
Volgens mij kwam in het schooljaar 1992
1993 de eerste computer de school binnen. 
Dat was een hele gebeurtenis. We hadden er 
totaal geen ervaring mee en er zijn heel wat 
cursussen gevolgd om met de computer te 
kunnen werken. Ik ben de computerman ge
worden op school. Dat werk lag mij goed en ik 
vond het leuk om het hele computergebeu
ren te begeleiden. Intussen zijn er natuurlijk 
veel meer computers op school. De kinderen 
leren hoe ze er mee om moeten gaan en dat 
voegt het nodige toe aan het onderwijs. Je 
kunt leerlingen ook een speciaal programma 
aanbieden om een onderdeel, bijvoorbeeld 
van het rekenen, extra te trainen. Toch moet 
je daar geen wonderen van verwachten, per
soonlijk contact werkt vaak nog beter. Maar 
de computer is in het onderwijs wel een on
misbaar hulpmiddel geworden.

VRAAG 4: Er wordt tegenwoordig nogal wat 
getoetst en gepraat over doelstellingen, die 
gehaald moeten worden. Hoe staat u daar 
tegenover?
Ten eerste moet je weten wat voor school je 
wilt hebben. Onze school hier is een dorps
school, een school voor alle kinderen van het 
dorp. Er heerst een prettige sfeer en er wordt 
naar gestreefd dat ieder kind optimaal functi
oneert en niet maximaal. Maximaal, dan kijk je 
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alleen naar de cijfers en met optimaal streef je 
naar prestaties in het kader van het totale wel
bevinden van het kind. Dat welbevinden en 
de sfeer vinden ouders belangrijk als ze een 
school kiezen voor hun kind, maar aan het 
eind van de rit moeten de prestaties ook goed 
zijn. De kleuterschool is nu helemaal geïnte
greerd in de basisschool en is ook meer de 
kant van het leren opgegaan. Zelfs de kleuters 
worden al getoetst. Dat heeft twee kanten: je 
weet eerder of er taalachterstand is of een an
der probleem en daar kun je dan eerder iets 
aan doen. Dat levert een groot voordeel op 
voor dat kind. Maar het kan ook teveel druk op 
een kind leggen. Je moet er zorgvuldig mee 
omgaan. Dat geldt ook voor de CITO toets die 
in groep 8 wordt afgenomen. Het is belangrijk 
dat het kind op het juiste vervolgonderwijs 
terecht komt na de basisschool. De CITO toets 
kan daarbij helpen en wordt zelfs binnenkort 
door de minister verplicht gesteld. Als school 
kun je een vergelijking trekken met een an
dere school en zo bepalen hoe het gesteld is 
met het niveau van je school. Zo gebruikt de 
inspectie de tests ook. Bij twijfel komt er ie
mand kijken van de inspectie. Wij hebben hier 
al jaren geen inspecteur in de klas gehad.

VRAAG 5: Hoe kijkt u terug op 41 jaar 
onderwijs en mist u als Voorthuizenaar 
Garderen niet?
Ik kijk met heel veel voldoening terug, onder
wijzer was de ideale baan voor mij. Behalve 
groep 1 heb ik verder alle groepen gehad, ook 
een kleutergroep. Wonen in Voorthuizen en 
werken in Garderen was een goede combina
tie, ik fietste meestal naar en van mijn werk en 
was bijna nooit ziek! In Garderen heb ik een 
aantal jaren gewoond, heel gezellig, daar 
kwam na mijn huwelijk een eind aan. De con
tacten met school zijn nog steeds prima, dus 
kom ik regelmatig in Garderen en ontmoet 
dan wel eens een oudleerling. Dat is altijd 
heel leuk. In Voorthuizen heb ik van alles te 
doen. Ik houd van klassieke muziek, ik doe 
veel kerkenwerk en met mijn vrouw ga ik 
graag nu en dan een paar dagen erop uit. Bui
ten de schoolvakantie natuurlijk, dat kan nu!

Wij gaan weer even naar de Prins Bernhard 
school, de kinderen zwermen om de meester 
heen en gaan met hem op de foto. Dan komt 
er een jongetje naar hem toe en vraagt: ‘Wie 
bent u ook al weer?’ Tja, zoals je ziet voorziet 
Darpsproat wel in een behoefte!

H.v.d.BR
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Veranderde straatborden

In het januarinummer van het blad Onze Taal 
staat een artikel over teksten op straatborden 
waaraan door een simpele ingreep iets is ver
anderd. Het recept is ook heel simpel. Je gaat 
onder dekking van de duisternis of in kenne
lijke staat met een pot donkerblauwe verf en 
een kwast naar de Kanaalstraat in Apeldoorn 
en schildert de eerste letter over.
En zulke voorbeelden zijn in het hele land te 
vinden. Ook dichter bij huis. Ten tijde van de 
MKZcrisis in 2001 werd de witte K van Koot
wijkerbroek op plaatsnaamborden door rade
loze inwoners veranderd in een rode N. We 
weten allemaal dat in Voorthuizen de groot
ste lolbroeken en grapjurken van de gemeen
te wonen. Die pakken als een raar soort struis
vogels ongewenste teksten heel degelijk aan 
door de woorden “Gemeente Barneveld” he
lemaal te laten verdwijnen onder klodders 
zwarte verf. Wat niet weet, wat niet deert! De
zelfde soort kwasten hebben ook station Bar
neveldNoord al eens omgedoopt.
We zijn nu bijna in Garderen. In Onze Taal was 
te lezen dat er in het hele land variaties voor
komen op de tekst “Verboden vuil te storten”, 
van Lage Vuursche tot Zeddam en van Garde
ren tot Giethoorn. In februari 2010 heeft Hen
nie van den Born in Darpsproat al eens iets 
geschreven over dit bord aan de Garderense 
Goudkust, de Koudhoornseweg. Daarop 
stond toen ook, net als in Zeddam, “Verboden 

uil te Sto ren”. Volgens haar betekende deze 
verandering niet dat er weer vuil gestort 
mocht worden.
In GarderenZuid, op de hoek van de Oud Mil
ligenseweg en de Garderense Engweg, stond 
vreemd genoeg een bord met een andere 
tekst: “Geen vuil storten”. In september 2009 
was dat al veranderd in “Geen uil storen”, later 
verdween de G en vervolgens de L en zo zou 
je verder door kunnen gaan tot er “een tor” 
staat.
Zo’n bord prikkelt niet alleen de fantasie maar 
ook de ergernis. Als de eerste helemaal uitge
put is, dan pak je een pot Voorthuizense verf 
en schildert de bron van je ergernis helemaal 
zwart. Zo geschiedde aan de Koudhoornse
weg. Men had natuurlijk ook bord met paal en 
al uit de grond kunnen rukken, maar dat zou 
een beetje te veel op vandalisme hebben ge
leken.
De gedachte achter dit schilderwerk was even 
simpel als geniaal: wat je niet kunt lezen, is 
ook niet verboden. En daarom lag er begin ja
nuari een keurig dichtgebonden vuilniszak 
achter dit bord te wachten tot een brave suk
kelaar hem kwam ophalen. En dat is nog ge
beurd ook! Sindsdien is er op die plek bij mijn 
weten geen vuil meer gestort. Een meter of 
tien verderop wel, daar lagen een maand later 
grote bergen tuinafval. Daar is het toch ook 
nooit verboden geweest? DJV
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Uit de oude doos

DE BOEKHOUDING VAN EEN CORRESPONDENT

Een tijdje geleden kreeg ik van de weduwe van Henk van der Vlist iets bijzonders aangereikt. 

Henk had het waarschijnlijk gekregen van Lize Berns-de Greef, de dochter van E.C. (meester) de 

Greef (1912-1988). Deze was niet alleen vele jaren lang schoolhoofd en voorzitter van Plaatselijk 

Belang, maar ook correspondent van Garderens nieuws voor de Barneveldse Courant en andere 

nieuwsbladen.

Hij deed verslag van allerlei gebeurtenissen, vergaderingen, uitstapjes van de Garderense 

verenigingen en de voetbalwedstrijden van Veluwse Boys en zorgde er ook voor dat de 

medische (weekend)diensten, predikbeurten en lijsten met scholieren die waren geslaagd voor 

het verkeersexamen in de krant werden vermeld. Die artikelen moesten natuurlijk op tijd bij de 

opmaker en drukker zijn. Het verhaal gaat dat hij ’s morgens vaak vóór schooltijd met de bus 

van de Veluwse Auto Diensten heen en weer naar Barneveld reisde om zijn werk af te leveren.

De heer De Greef werd voor zijn bijdragen per regel betaald en ook de portokosten die hij 

maakte werden vergoed. Om geen misverstanden te laten ontstaan maakten de Barneveldse 

Drukkerij en hij gebruik van een speciaal daarvoor gedrukt register. Hoewel, het exemplaar dat 

nu in ons bezit is, was eigenlijk bedoeld voor correspondenten van de Meppeler Courant, maar 

dat deed er niet veel toe. Het beslaat de periode januari 

1955 tot en met juni 1956. Op de voorkant staat geschre-

ven: E.C. de Greef, Bakkerstraat 7, Garderen en zijn 

gironummer. Bovenaan de bladzijden werden maand en 

jaar ingevuld en elke bladzijde telde vier kolommen, een 

voor de datum, een met ruimte om uitgeknipte berichten 

op de plakken, een voor de berekening (in te vullen door 

de krant) en een voor onkosten zoals porto (in te vullen 

door de correspondent).

Onder aan de bladzijde werden de bedragen opgeteld 

en keurig getransporteerd naar de volgende bladzijde. 

Aan het eind van elk kwartaal werd alles verwerkt met 

een rekenmachine en de telstrook werd in de kolom 

met de uitgeknipte berichten geplakt. Zo weten we 

dat het schrijfwerk De Greef in de eerste drie 

maanden van 1955 fl. 46,88 opleverde en dat de 

vergoede onkosten fl. 4,90 bedroegen. Hij werd er 

dus niet echt rijk van, maar hij sleet zijn verslagen 

en berichten dus ook aan andere kranten en alle 

beetjes hielpen.

Eigenlijk is het interessanter om te zien welk 

nieuws “onze” correspondent interessant genoeg 

vond om aan de lezers van de krant door te 

geven. Groot nieuws zat er zelden bij en dat was 

misschien maar goed ook.
DJV



’t Fotohoekje

De klassefoto (1953/1954) die we dit keer plaatsen heb ik 
toegezonden gekregen van Aalt Kraaijenhof uit Baarle Nas
sau, vroeger woonachtig op “Veluw Hul” aan de Putterweg. 
Om het compleet te maken zou hij zo graag alle namen van 
de jongens en meisjes op deze foto weten. Uiteraard willen 
we hem hierbij helpen. Samen met Lize heb ik al een begin 
kunnen maken. We horen graag van u als u personen ziet 
waarvan u de naam kent.

Mocht u zelf nog groepsfoto’s hebben waarvan u denkt dat 
het wel leuk zou zijn om die in de “Darpsproat” te plaatsen, 
schroom niet en laat het ons weten. 
Foto’s van oude nog bestaande of reeds vervallen huizen of 
gebouwen in Garderen zijn eveneens welkom, u krijgt ze 
uiteraard terug. Het blijft altijd leuk om vervlogen tijden 
nog eens terug te zien. Wie weet kunnen we daar dan eens 
een rubriek aan wijden.

24. Meester van Dijk
25. Mieke (Huize “de Berkjes”)
26. Hennie Toes
27. Jannie ?
28. Heintje Boeve
29. Dittie van Middendorp
30. Lize de Greef
31. Hetty Zevenbergen
32.
33. Lubberta van Middendorp
34. Cobie ?
35. Rina Boeve
36. Alie ?
37.
38. Eep Franken
39. Tonnie van den Bosch
40. Gerard Zevenbergen
41.
42.
43. Henk Lubbersen
44. Berend Boeve
45. Bertus Schuiteman
46. Wouter van Milgen
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Reacties gaarne aan Cees van Middendorp, 
Dr. H.C. Bosstraat 10, tel 0577461401 
of emailadres c.middendorp6@chello.nl

 1. Ab van Ee
 2.
 3.
 4. ? Malkenhorst
 5.
 6.
 7.
 8. Hein Schuiteman
 9. Evert (Eep) Bronkhorst
10. Aalt Kraaijenhof
11. Henk Boeve
12. Meester de Greef
13. Mientje Jansen
14.
15.
16.
17.  Hennie Huisman
18. Jantje Schouten
19.
20. Aartje Cozijnsen
21. Maartje Huisman
22. Nel Bronkhorst
23. Jannie Zevenbergen
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’t Fotohoekje
Ook nu weer is het gelukt om bij alle gezichten de juiste naam te krijgen. Dat de “Darpsproat niet alleen in Garderen 
gelezen wordt bleek wel uit de reacties die kwamen vanuit o.a. Barneveld en Uddel. Bedankt voor uw hulp.

 1. Gerard Boeve
 2. Hans Heimgartner
 3.  Nui Zevenbergen
 4. Henk Ouwendorp
 5. Pietje Bronkhorst
 6. Bartus de Ruiter
 7. Gert van de Koot
 8. Hans Zevenbergen
 9. Jaap Kevelam
10. Jaap van Middendorp
11 Rinus Kievit

12. Riekie van de Mast
13. Betsie Lubbersen 
14. Eefje Boeve
15. Frieda Tamboer 
16.  Gea Valk
17. Geertje Busser
18. Greet Koning
19. Koos Schuiteman
20. Meester Mesker
21. Willem Hooijer
22.  Willem van Middendorp

23. Gerrie van den Hoorn
24. Henk van Lagen
25. Metje Blotenburg
26. Metje de Ruiter
27. Rina van Es
28.  Evert Schuiteman
29. Arie Hardon
30. Gert van Asselt
31. Joop Blotenburg
32. Bart van Middendorp
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Colofon

Darpsproat is een uitgave van 
de Vereniging Plaatselijk Belang Garderen en Omgeving.

Redactie:
 Peter van den Born (pvandenborn@planet.nl)
 Hennie van den BornReitsma (hennievandenborn@planet.nl )
 Cees van Middendorp (c.middendorp6@chello.nl )
 Dick Veldhuizen (d.veldhuizen5@chello.nl )

Correspondentie/secretariaat:
 Evelien van de LangemeenBronkhorst
 Wilgenlaan 4
 3886 AV Garderen
 emailadres: info@plaatselijkbelang.nl

Website: www.plaatselijkbelanggarderen.nl

AANMELDINGSFORMULIER 
voor lidmaatschap ‘Plaatselijk Belang Garderen e.o.’

Ondergetekende geeft zich voor 4 euro per jaar op als lid van Plaatselijk Belang 
Garderen e.o.

Naam:

Adres:

Handtekening:

Inleveren bij of opsturen naar
E. v.d. Langemeen-Bronkhorst, Wilgenlaan 4, 3886 AV Garderen




