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VAN DE BESTUURSTAFEL 

In een actieve vereniging gebeuren altijd onverwachte dingen. Zo 
kregen wij plotseling een nominatie voor de "Win je landschap 
terug"-prijs. We waren aangenaam verrast en elders leest u hier 
meer over. 
Bestuurslid Bep Schimmel zit namens onze vereniging in de 
klankbordgroep van de gemeente, die advies moet geven over 
het nieuwe gemeentehuis. Drie architecten hebben hun plannen 
gepresenteerd en nu zal er een keuze gemaakt moeten worden. 
We zijn blij dat onze vereniging hierbij wordt betrokken. Zoals we 
ook blij zouden zijn als we betrokken zouden worden bij het 
nadenken over de toekomst van het huidige gemeentehuis. 

Ondertussen gaan de gewone zaken door. Een tweede 
computer, gekregen van notarissen Veldjesgraaf en Korlaar, 
staat in de genealogie afdeling van ons druk bezochte 
documentatiecentrum. Zo zijn we een half jaar na onze oproep 
ruim voorzien. Hartelijk dank voor deze computer. 

Zoals u wellicht weet, hebben wij bezwaar aangetekend tegen 
het plaatsen van antennes door Dutchtone en Ben op de toren 
van de Grote Kerk. De gemeenteraad geeft toestemming om dit 
rijksmonument hiervoor te misbruiken en ontvangt daar geld 
voor. Dat dit erg leeft onder de bevolking blijkt wel uit de vele 
adhesiebetuigingen die wij kregen. Inmiddels hebben we ons 
bezwaar toegelicht voor de Commissie voor de Bezwaar- en 
Beroepsschriften. Ons betoog kwam er op neer dat de gemeente 
handelde tegen haar eigen monumentenverordening. Principes 
werden ingeleverd voor geld. De uitspraak is nog niet bekend. 

Op 13 mei jl. heeft het bestuur een bruikleenovereenkomst 
getekend met de familie Van Donselaar, wonende op de 
boerderij De Grote Glind aan de Scherpenzeelseweg. Ook 
daarover leest u verderop meer. We zijn als bestuur erg blij met 
deze oplossing voor onze 'grote spullen'. 
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De excursie was wederom een succes. Een verslag staat op pag. 
5 in dit blad. 
De wandeling naar Lambalgen is wegens omstandigheden 
uitgesteld tot 23 september. 
Noteert u alvast de volgende datums: 19 augustus een fietstocht; 
23 september wandeling Lambalgen; 17 oktober een lezing over 
Lambalgen en op 15 november een genealogische avond. 

Wij wensen u een fijne vakantie. 
Het bestuur 

ZOMERACTIVITEITEN 

A. Fietstocht Grote Glind, ca. 25 l(m 
Zaterdag 19 augustus 2000. start 13.30 uur bij de Ned. Herv. 
Kerk te Scherpenzeel. Thuiskomst ca. 18.00 uur. 

We brengen een bezoek aan een kaasboerderij en aan boerderij 
De Grote Glind, waar de grote spullen van Oud Scherpenzeel zijn 
ondergebracht (zie ook pag. 11) 
De tocht gaat via De Haar, de Rudolfstichting, Engelsestad, 
Grote Glind. 

B. Rondwandeling Lambalgen 
Zaterdag 23 september 2000. start 14.00 uur bij fam. A. van 
Donselaar, Nieuwstraat 74 te Scherpenzeel. 

De wandeling voert ons rond en door het Lambalgsebos, over de 
Grebbelinie en langs De Slingers. Het is een voorbereiding op 
de lezing van Johan Lagenveij in het komend seizoen over 
Lambalgen. 
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EXCURSIE NAAR 'S-HERTOGENBOSCH 
Zaterdag 27 mei jl. vertrok een bus vol leden en belangstellenden 
voor de jaarlijkse excursie. Dit jaar ging de tocht richting 's 
Hertogenbosch. 
Allereerst werd een bezoek gebracht aan het Gestels 
Ambachtencentrum in Sint-Michielsgestel. Dit centrum huisvest 
een bakkerij, een brouwerij, een smederij en een blikslagerij, 
alles nog in werking. De bakker legde juist de laatste hand aan 
zijn deeg. Terwijl hij vertelde over het vak werd de oven 
verwarmd met takkenbossen. Toen deze warm genoeg was 
plaatste men de broden erin. Bij de lunch werden de 
versgebakken broden geprobeerd. Ze waren heerlijk. Velen 
namen een brood mee voor thuis. 

De brouwer vertelde over het maken van bier en ook dat werd 
natuurlijk geproefd. In de smederij was de smid al vertellend aan 
het werk. Vooral zijn komische manier van optreden maakte er 
een prachtige demonstratie van. Velen liepen de tranen over de 
wangen om zijn rake opmerkingen. De pook die hij maakte werd 
aan de vereniging geschonken. Dezelfde smid vertelde over het 
blikslagersvak vanuit een compleet ingerichte werkplaats. 

Na de lunch vertrok men naar 's-Hertogenbosch. Daar maakte 
men een boottocht over de rivier de Dommel, buiten de 
vestingwal om. 

Pas rond 1900 groeide de stad uit haar jasje en bouwde men 
buiten de muur. Veel van het oude is daarom bewaard gebleven. 
Het laatste uur mocht men vrij besteden. De meesten gebruikten 
deze tijd om de prachtige St.-Janskathedraal te bekijken. 
Anderen genoten van de vele bands in het kader van het Jazz
festival. 
Via een toeristische tocht door de Betuwe ging men terug. Een 
mooie dag voor de vele deelnemers. 
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JEUGDHERINNERINGEN VAN ALBERT VAN DE 
WEERT 

In het vorige nummer van ons tijdschrift hebt u het verhaal over Bart 
van de Weert, de dorpsomroeper kunnen lezen. Het verhaal werd 
verteld door Albert, de kleinzoon van Bart. Nu vertelt Albert iets over 
zijn jeugd in Scherpenzeel. 
Zelf (= Albert van de Weert, red.) ben ik achteraan de Krommehoek 
(Marktstraat) geboren. Mijn bedje was een kribbe in de bedstee. 
In de Krommehoek stonden allemaal kleine keuterboerderijtjes. 
Ze hadden één of twee varkens. Eén was voor de slacht en één 
voor de verkoop. Soms hadden ze ook een koe. Die werd dan als 
een hond 's-avonds langs de bermen uitgelaten. Voor de koe 
gingen ze in het bos varens "sjorren". Dit was eten voor de koe. 
Varens werden ook gebruikt voor het opvullen van de bedstee. 
Ze werden dan eerst gedroogd. Je ging ook het bos in om hout te 
"sjorren" (sprokkelen). Ook werd heideplaggen gebruikt om te 
stoken. Aan de Krommehoek woonde ook Van Veer, de 
Kiepenschilder. Wanneer een witte kip toch ergens een zwart 
veertje had, verfde hij die veer voor de verkoop met wat witte verf 
bij. 

Albert als kleuter 
Mijn jeugd heb ik doorgebracht aan de Smitssteeg (Willaerlaan) 
bij de Nieuwedijk (Eikenlaan). Je kon daar heerlijk spelen. Als 
kleuter zat ik op de bewaarschool bij juffrouw Kreuger. Mijn 
vriendje was Michiel van de dokter. Op de foto van de 
bewaarschool zie je me heel sip staan met een trommeltje om 
mijn nek. Wanneer ik aan dat moment terug denk is het als of het 
gisteren gebeurde. Er was verteld dat de fotograaf langs zou 
komen en ik mocht dan op het hobbelpaard zitten. Maar de 
vrouw van dokter De Lange vond dat haar zoontje Michiel op het 
hobbelpaard moest zitten. Dus het jongetje op het hobbelpaard is 
m'n vriendje Michiel. Bij Michiel thuis hadden ze een 
toverlantaren. Dan mochten de vriendjes van Michiel komen 
kijken. Dat was een heel feest. Achter het huis van de dokter 
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Op de foto ziet u juffrouw Kreuger met haar kleuterklas. Albert staat helemaal rechts in de tweede rij van boven. 
-.4 Het knaapje linksonder op het hobbelpaard is Michieltje van de dokter 



stond een perzikenboom. In die tijd was een perzik toch wel een 
heel bijzondere vrucht. Michiel vroeg aan mij of ik er een wilde. 
Nou wat was dat lekker. Dus nam ik er nog een. Dat vond zijn 
moeder niet zo leuk. Daarom mocht ik niet meer met Michieltje in 
de tuin spelen. 
Schooltijd 
Mijn schooljaren heb ik doorgebracht op de Dorpsstraatschool. In 
de tweede klas had ik juffrouw De Jong. Ze was dik en ik vond 
haar ook niet aardig. Kinderen die van ver kwamen, kregen soms 
een appeltje mee. Voordat de les begon, haalde ze bij de 
kinderen de appel uit hun zak en legde hem in het raamkozijn. 
Halverwege de ochtend haalde ze een brood mes zonder heft uit 
de kast. Ik zie het nog zo voor mij. Met dat mes ging ze dan 
uitgebreid zo'n appeltje zitten schillen. 
In die tijd schreef je nog met een griffel op een lei. Op mijn lei had 
ik geschreven dat ik de juffrouw een 'vieze pad' vond. Ik 
probeerde het weer snel uit te wissen met mijn spons. Maar, 
helaas, ik had een goedkope griffel en dan kras je in de lei. Dus 
juffrouw De Jong zag het woord 'pad' staan en ik was het haasje 
en moest nablijven. 
Vanuit school ging je binnen door over bruggetjes naar de 
Smitsteeg. Onderweg naar huis heb ik op het tweede bruggetje 
ook nog 'vieze pad' gekrast. Thuisgekomen zat juffrouw de Jong 
bij mijn moeder haar beklag te doen. Gelukkig kreeg ik van mijn 
ouders geen straf. 
Aan het eind van de Nieuwedijk had je een grote kwekerij. Met de 
eigenaar van de kwekerij is juffrouw De Jong later getrouwd. 
Feest en Muziek 
Wanneer het feest was in het dorp dan werd bij ons in een grote 
ijzeren pan chocolademelk gemaakt. De pan werd dan op het 
wasfornuis gezet. Ik moest dan bij Van Zetten bossen sprik (dun 
hout) halen. Knuppels(dik hout) was duurder maar brandde wel 
langer. Op zo'n feestdag had agent van Brummelen zijn mooie 
sabel om en werd z'n neus steeds paarser van de jenever. 
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De mannen van de familie waren bij de harmonie. Het 
oefenlokaal was waar nu het Doornboomspark is. Op de grond 
lag wit zand en er hing een olielamp. Bij de harmonie had je 
alleen mannen en geen vrouwen. Wanneer we een 
muziekuitvoering hadden, deden we na de pauze altijd een 
toneelstukje. De vrouwenrollen werden ook door mannen 
gespeeld. Door het vrouwelijk publiek werd dan zo gelachen dat 
de stoelzitting soms nat werd. Wat een lol hadden we dan. 
Koninginnedag was op 31 augustus. Dan ging je met de 
harmonie door het dorp. Bij de optocht stopten we soms een jong 
varkentje in een kinderwagen. Jan Koudijs was trommelslager. 

Foekepot 
Voor vastenavond maakte je een foekepot. Daar ging je dan de 
huizen mee langs en zong je een liedje. Ik had eens op zo'n 
avond 33 cent opgehaald. Dat was in die tijd vooral voor een kind 
een heel kapitaal. In mijn gedachten zag ik mijzelf steeds voor 
een cent snoep kopen. Bij ons thuis was het ook in die tijd niet 
zo'n vetpot. Mijn moeder vroeg om de centen. En daar gingen 
mijn snoepdromen. 
Haar knippen 
Bij Job en Jan ten Ham kon je je haar laten knippen. Voor een 
dubbeltje knipten ze je helemaal kaal en met een kuifje kostte 
vijftien centen. 
Witte wieven 
Wanneer mijn moeder tegen de schemer en bij mistig weer nog 
naar het dorp ging voor wat boodschappen werd ze 
gewaarschuwd voor de witte wieven. De witte wieven waren dan 
al gezien bij het kerkhof. 
Divers 
Kamperfoelie noemden wij sukermommen. Van siepesappehout 
maakten wij foepers (fluitjes). In die tijd had je bij "De Dennen" 
nog een thee- of speeltuin. De glijbaan zat vol splinters. Dat was 
niet altijd even fijn. 
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Voetballen 
De voetbalvereniging Scherpenzeel had een voetbalveld achter 
boerderij De Wittenberg. Je voetbalde op heideplaggen, want er 
mocht geen gras ingezaaid worden. Na het voetballen ging je je 
wassen bij de pomp. Daar lagen dan wat blikken schalen. De 
meiden kwamen dan nieuwsgierig kijken naar onze blote benen. 
Bijnamen 
Bijna iedereen had in die tijd een bijnaam. Zo was er ook een 
'Sappie Tuf. Iedereen ging trouw naar de kerk en ook Sappie. 
Van hem vonden we het erg knap dat hij alle psalmen kende, 
althans hij zat altijd mee te zingen. Wij vroegen op een gegeven 
ogenblik aan Sap: "Sap, hoe komt het toch dat je al die psalmen 
uit je hoofd kan meezingen." Hij verklapte toen zijn zanggeheim: 
Sap zong altijd: "Zwaan, zwaan, zwaan." 
Auto's 
Auto's zag je nog niet vaak. De Baron van Renswoude had een 
auto. Die auto verkocht hij aan Jan Boom. Jan ging een 
taxibedrijf beginnen. Soms startte de auto niet. Geen nood. Jan 
Boom zette dan zijn paard er voor en trok de auto aan. De hele 
Kromme Hoek waar Jan woonde, keek dan toe. 
Naar Zeist 
Mijn vader was schilder. In 1921 begon hij voor zichzelf, 's 
Winters maakte hij klompen. In de crisisjaren (1937) vertrokken 
we naar Zeist. Mijn vader kon daar het dubbele verdienen. In de 
oorlog zat ik ondergedoken. Ik beschilderde daar tegeltjes met 
een tekst uit Jesaja: "Verberg de verdrevene en meldt de 
omzwervende niet". Mijn vrouw bracht ze o.a. naar 
Scherpenzeel. In het winkeltje van Celia den Hartog werden ze 
verkocht. 

Aan mijn jeugd in Scherpenzeel bewaar ik veel fijne 
herinneringen. 

Albert van de Weert 
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BRUIKLEENOVEREENKOMST 

De laatste jaren kampt de vereniging met ruimtegebrek. Vooral 
grotere voorwerpen kunnen niet in het Koetshuis worden 
opgeslagen. Tijdelijk staan ze nu in een garage en in een leeg 
kippenhok. Dat is een onbevredigende situatie. Niemand kan de 
voorwerpen zien en de kwaliteit wordt er ook niet beter op. 
Daarom zocht het bestuur al een hele tijd naar een betere 
oplossing. En die is nu gevonden bij de familie Van Donselaar op 
de boerderij De Grote Glind aan de Scherpenzeelseweg. Deze 
boerderij is in de loop der tijden een soort museumboerderij 
geworden. Overal staan oud landbouwgereedschappen, oude 
tractoren, huishoudelijke voorwerpen en allerlei gebruiks-
voonwerpen. 

Met Van Donselaar hebben we op 13 mei jl. een 
bruikleenovereenkomst gesloten. In het kort houdt dat in dat de 
grotere voonwerpen van onze vereniging, zoals bijv. een 
broedmachine, een kaaspers en gereedschap, in bruikleen 
worden afgestaan. Van Donselaar maakt ze schoon, restaureert 
ze en stelt ze ten toon in de boerderij. 

Specifiek Scherpenzeelse voon/verpen zoals naamborden, 
geweven banden van de Driekleur enz. blijven in het Koetshuis. 
De meer algemene voorwerpen gaan naar De Grote Glind en 
kunnen te allen tijde weer teruggehaald worden. We hopen zo 
een duurzame oplossing voor ons ruimteprobleem gevonden te 
hebben en de voorwerpen ook beter voor het publiek 
tentoongesteld te hebben. 

U wordt van harte uitgenodigd om eens een kijkje op De Grote 
Glind te gaan nemen, bijvoorbeeld tijdens onze fietstocht op 19 
augustus a.s. 
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HIELD DE SCHOENMAKER HET WEL BIJ ZIJN 
LEEST? 

Zo'n honderdvijftig jaar geleden leefde er een zekere Anthoni 
Willem Huffeling in Scherpenzeel. Hij was uit Amsterdam 
afkomstig en had zich hier gevestigd als schoenmaker. Hij was 
34 jaar (wel aardig op leeftijd voor die tijd) toen op 23 febr. 1844 
de in Scherpenzeel geboren en getogen 30-jarige (ook niet zo 
jong meer) Maria Chatrina Kester met hem trouwde. 
Uit dit huwelijk werd op 14 nov. 1844 geboren Johanna Huffeling. 
Helaas heeft dat huwelijk niet zo lang mogen duren, want op 40-
jarige leeftijd, 25 nov. 1853, overlijdt Maria. 

Toen ik de geboorteaangiften van de Valkenburgers naging, 
stootte ik op een, voor onze stam, vreemde naam, namelijk 
Antonie. De geboorteaangifte van deze Antonie werd gedaan 
door de in Scherpenzeel werkzame en woonachtige "doctor en 
verloskundige" Clement Lens. Hij verklaart dan, dat op 28 maart 
1856 ten huize van Anthoni Willem Huffeling een jongen geboren 
is, met als moeder Neeltje Valkenburg - oud 20 jaar. Zij wenst de 
jongen Antonie te noemen. 
Van de vader wordt geen gewag gemaakt, maar vermoedelijk 
lustte die 46-jarige schoenmaker nog wel een groen blaadje! 
Neeltje (Neelda) Cornelia Valkenburg was een dochter van Brand 
Valkenburg (u weet 't wellicht nog wel: die van de drie vrouwen 
en de vele kinderen) en van Teunisje van Schuilenburg. 
Neeltjes zoon Antonie gaat naar Utrecht, huwt Teuntje Meyers en 
overlijdt op 18 aug. 1939, 83 jaar oud. 

Jan Valkenburg. 
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GENOMINEERD 

Enkele weken geleden werd de vereniging gevraagd om ideeën 
in te dienen op het gebied van cultuurhistorisch 
landschapsbeheer. Een initiatief van Landschapsbeheer Utrecht 
om herstelprojecten te stimuleren tot behoud van het natuurlijk en 
cultureel erfgoed. Alle historische verenigingen van Utrecht 
konden meedoen en ook één Gelderse: Oud Scherpenzeel. 
Wij dienden zeven ideeën in. 
In Scherpenzeel: 
1. De restauratie van de schietbaan. 
2. Het schoonmaken van de Lunterse Beek bij de Koepel. 
3. Het ophalen van een aspergebed aan de Oude 

Barneveldseweg. 
4. Het doortrekken van de Lambalgerkeerkade tot aan het 

Valleikanaal. 
In Woudenberg: 
5. Het opschonen van een heideveld nabij boerderij Wittenberg. 
6. Het opschonen van de gracht rond voormalig Huis 

Lambalgen. 
7. Het opnieuw uitgraven van de gracht rond boerderij 

Oudenhorst. 

Tot onze grote verrassing werd het laatste idee, de gracht rond 
Oudenhorst, genomineerd voor de 'Win je landschap terug'-prijs. 
Waar nu de boerderij Oudenhorst staat, aan de 
Oudenhorsterlaan, stond vroeger het kasteel Oudenhorst. Voor 
en naast de boerderij ligt nog een gedeelte van de 
oorspronkelijke gracht. Het uitgraven ervan zou een stukje 
cultuurhistorie doen herleven. 

Op 20 mei jl. was de prijsuitreiking op een bijeenkomst bij kasteel 
Maarsbergen. Naast enkele bestuursleden waren ook de 
bewoners van Oudenhorst, de familie Göbel, hierbij aanwezig. 
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Gedeputeerde Kok maakte de uitslag bekend. Er waren 32 
inzendingen waaruit drie genomineerden waren geselecteerd. 
Helaas voor Oud Scherpenzeel ging de prijs naar Breukelen, dat 
een oud jaagpad langs een kanaal wilde herstellen. 
Inmiddels heeft Landschapsbeheer Gelderland ook een 
dergelijke wedstrijd uitgeschreven. Natuurlijk doen we hier ook 
aan mee. 

GEVONDEN BEELDEN 
Vroeger werd de Scherpenzeelse brandspuit opgeborgen onder 
de toren. In 1857 werd er in Arnhem een nieuwe brandspuit 
besteld. Maar, helaas, deze pastte niet meer onder de toren. Dan 
maar een brandspuithuisje aan de zuidkant tegen de toren 
aanbouwen. Bij het graven voor de fundering werden gedeelten 
van beelden gevonden. In het verslag van de Gemeente 
Scherpenzeel aan de Gedeputeerde Staten van Gelderland in 
1857 was het volgende te lezen: 

Bij het graven der fundamenten werden gedeelten van beelden 
van baksteen gevonden, welke het ons niet mogt lukken, geheel 
of zelfs zoodanig dat er een geheel uit te vormen was, op te 
delven, daar die, boven komende, dadelijk uit elkander vielen. 

Zijn deze beelden verborgen voor de beeldenstormers ? Of zijn 
deze beelden door de aanhangers van de "nye leer" juist uit de 
kerk ven/vijderd? Of er een beeldenstorm in Scherpenzeel is 
geweest, is niet bekend. Wel is ons dorp in 1580 door een grote 
brand geteisterd. 
De aanhangers van de "nye leer" ontmoetten in deze omgeving 
veel tegenstand. In 1580 wordt de katholieke eredienst door de 
Staten van Utrecht en Gelderland verboden. Calvinistisch-
gezinde lieden, die belust waren op plundering en beeldbreken in 
de kerken, gingen op pad. In Leusden werden de plunderaars 
door gewapende boeren op de vlucht gejaagd. In Soest werden 
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de heiligenbeelden uit voorzorg uit de kerk verwijderd en 
verborgen in een moeilijk vindbaar vertrekje in de kerktoren en 
vlug dichtgemetseld. Bij restauratie aan de toren in 1906-1916 
kwamen zij weer te voorschijn. 
Tijdens werkzaamheden aan de torenvloer van de Maartenskerk 
in Doorn in 1996 kwamen gedeelten van beelden te voorschijn. 

I Onder de plavuizenvloer werd een tweede vloer aangetroffen. 
il Deze vloer bleek te bestaan uit kloostermoppen en brokken 
(" natuursteen. Deze brokken bleken te zijn bewerkt met 

voorstellingen in reliëf. De Rijksdienst voor Oudheidkundig 
Bodemonderzoek (ROB) verrichtte verdere opgravingen. Er 
kwamen nog heel wat fragmenten van beelden uit de aarde. In 
Doorn heeft in 1585 een beeldenstorm gewoed en zijn de 
brokstukken van de beelden en reliëfs gebruikt als vloer in de 
toren. 
In de zestiende eeuw ging men er nog vanuit dat de hervorming 
maar tijdelijk was. Vooral op het platteland ging de hervorming 
moeizaam. Het gewone volk was arm en niet geletterd. Ze 
hadden wel andere dingen aan het hoofd. Lang bleven ze de 
moederkerk trouw. Zoals ze ook nog steeds trouw waren aan 
heidense gebruiken. 

Is in Scherpenzeel toch een beeldenstorm geweest en zijn de 
brokstukken van de beelden uit de kerk gebruikt als verharding 
van de grond naast de toren? Of zijn de beelden uit voorzorg 
tijdelijk naast de kerktoren in de grond opgeborgen? Misschien 
krijgen wij nog eens antwoord op onze vragen. 
Bronnen: 

ff ♦ Gedeputeerde Staten van Gelderland 1814 - 1949 Inv. 1504. 
n ♦ Geloven op de Veluwe door Jan Kas en Brand Overeem. 
(» ♦ Geschiedenis van de Grote Kerkte Scherpenzeel door H.M van 

Woudenberg. 
♦> Volksheiligen en Volksdevotie in Eemland door E Heupers uit 

Neerlands Volsleven zomer 1965. 
♦ Nieuwsbrief 1996 Rijksdienst van de Monumentenzorg. 
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Jubileumboek: 100 jaar Schietvereniging 
Sciierpenzeel 

Op 23 mei 1900 werd de Schietvereniging Scherpenzeel opgericht en 
is daarmee de oudste sportvereniging van ons dorp. Ter gelegenheid 
daarvan is door diverse schrijvers een boek over de geschiedenis en 
het reilen en zeilen van de huidige vereniging geschreven. 

In de Scherpenzeelse Sociëteit besloot men een schietvereniging 
op te richten. Op 22 mei 1900 werd o.l.v. mr. A. Royaards de 
vereniging opgericht. Voorzitter werd gemeentesecretaris Joh. 
Fijting van Walsem en de secretaris werd schoolmeester Cator, 
penningmeester werd bakker H. Ploeg. 

Schietbaan. 
Om te kunnen oefenen werd er weer op de hei achter Oud 
Willaer geoefend. De boerderij 'Groot Orel' lag in de vuurlinie. 
Tijdens de schietoefeningen gingen vrouw en kinderen in de 
kelder zitten en boer C. van Ginkel verborg zich achter de 
hooibergen, die als kogelvangers fungeerden. Dat kon zo niet 
doorgaan en Royaards stelde een stuk grond ter beschikking om 
een schietbaan aan te leggen. Dat werd de schietbaan die nog 
steeds bestaat. 
Men schoot staand opgelegd, staand vrije hand, geknield en 
liggend op een schijf op afstand van 100 tot 250 meter. De 
patronen werden op een bijzondere plaats bewaard: in het 
baarhuisje op het kerkhof aan de Glashorst. De geweren stonden 
in het brandspuithuisje, dat tegen de toren van de Grote kerk was 
gebouwd. 
Bij een schietoefening marcheerde men in colonne met tamboers 
voorop naar de baan. Daar werd de Nederlandse driekleur 
gehesen en het Wilhelmus gezongen. Dan kon het schieten 
beginnen. 
Wegens de neutraliteit van Nederland werd er in de Eerste 
Wereldoorlog niet geschoten. Wel werd er na die tijd een 
soortgelijke vereniging opgericht: de Burgerwacht, een soort 
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nationale polltiereserve. Veel leden van de schietvereniging 
meidden zich en werden dus lid van beide verenigingen. Met 48 
leden had de burgenwacht wel weinig geweren: slechts drie! 
In de Tweede Wereldoorlog moesten de wapens worden 
ingeleverd. Maar na 1945 waren er weer volop geweren, door de 
diverse legers achtergelaten. De schietbaan werd weer 
opgeknapt en de vereniging bloeide weer op. Allerlei wapens 
werden gebruikt. Het was moeilijk om passende munitie te 
vinden. Een vijfde deel wilde niet eens afgaan. 
Elk jaar waren er onderlinge wedstrijden en wedstrijden tegen 
naburige verenigingen. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 
stelde de Scherpenzeelse kunstschilder Jan van Essen een 
schilderijtje ter beschikking. Matthijs van de Wetering won het. 
Het hangt nu in de bestuurskamer en siert de omslag van het 
jubileumboek. 
Nog jaren sprak men over de 'nabrander' van schutter Aart van 
de Peut. Toen hij zijn geweer wegzette, ging het af en werd het 
als schot geteld. Daardoor verloor Scherpenzeel op haar eigen 
jubileum de eerste plaats en werd derde. 
In de winter schoot men altijd binnen: in Boschzicht, in het 
Verenigingshuis aan de Molenweg of in café De Zwaan. Dankzij 
de medewerking van de gemeenteraad werd er een eigen plaats 
gevonden achter het zwembad. In 1983 kwam de baan met de 
hulp van veel vrijwilligers klaar en werd op 11 augustus geopend. 
Uitgebreid worden enkele markante figuren uit de kleurrijke 
geschiedenis beschreven. Meester Cator, bosbaas Jan Koudijs, 
wagenmaker 'Gart' Methorst, Arie Valkenburg Tzn. - alias Ome 
Arie - alias Arie van de Lange Teus - alias Arie met de blikken, 
Jan Overeem van 'Berkhorst'. Veel leuke anekdotes worden 
verhaald. Ze worden beschreven door een andere markante 
figuur: Adrie Gersen. 

Het boek kost ƒ35,- en is verkrijgbaar bij de secretaris van de 
Schietvereniging, J. de Wolf, Kamillelaan 89, Scherpenzeel. 
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DE OUDE RIJWIELFABRIEK "ERIS" 
Bij een recent bezoek van Johan Lagerweij aan Siem Vlastuin werd 
natuurlijk ook over oud Scherpenzeel gesproken. Bij zijn vertrek vroeg 
Johan of Siem bij gelegenheid niet eens een stukje wilde schrijven over 
die oude fabriek van Siem, die midden in het dorp stond. Nu, hier volgt 
de geschiedenis van Siem Vlastuin over die oude fabriek. 
Mijn vader, Jan Vlastuin, de oudste zoon van "De ouwe Sijm" 
begon in 1912 met een rijwielherstelplaats in de voormalige 
kuiperij van Van Leeuwen. Die kuiperij was gelegen, waar later 
Piet van de Ham zat met zijn "kleine Bazar", winkel, woonhuis en 
timmermanswerkplaats. Piet van de. Ham was gehuwd met een 
dochter van Van Leeuwen. 

1912 - De rijwielherstelplaats in de kuiperij van Van Leeuwen 
Vlak daarop kocht mijn vader een stuk grond van Gerritje den 
Uyl, die familie was van meester M. Veldhuizen. Dat perceel 
grond lag tegenover de oude "Coöperatie" van Aart Bos (nu het 
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pand van makelaardij Schimmel) en naast het oude 
Gemeentehuis. (Zie foto op voorpagina) 
Vanaf halverwege naar achteren bouwde hij een rijwielwerkplaats 
en een jaar later werd voor aan de Dorpsstraat een woonhuis 
met winkel gebouwd. 

In 1916 trouwde mijn vader met Maria W. van Loenen, die uit 
Apeldoorn kwam. De oude dames Ravenhorst, die tegenover de 
winkel woonden, hadden daar niet veel fiducie in: zo'n stadse 
deere, dat kon vermoedelijk niet veel wezen. Maar toen mijn 
moeder na haar trouwen 's morgens om half zeven de ramen 
stond te lappen, dachten zij dat het met de vrouw van Jan nog 
wel eens mee kon vallen. 

Tussen 1917 en 1924 werd alle ruimte die achter nog over was, 
volgebouwd met een lakkerij, biezerij, opslagruimte, enz. Er werd 
zelfs gebouwd tot tegen het woonhuis aan. Toen verhuisden we 
naar de Stationsweg, waar ik nog nooit geweest was. Het huis 
aan de Dorpsstraat werd kantoor en showroom en opslagruimte. 
In 1939 woonde hier onze boekhouder Gerrit Veenvliet met zijn 
gezin. Veenvliet werd in de oorlogsjaren hoofd der distributie en 
ging later over in gemeentedienst. 

Fabriek met kantoor (1920 - 1940) 
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In de oude fabriek werden uit ruw materiaal frames gebouwd 
1 voor normale dames- en herenfietsen, kinderfietsen, zgn. 

dienstfietsen (ook wel Katwijkers genaamd), transportfietsen en 
Carriers (3-wielige bakfietsen, waarvoor de houten bakken voor 
allerlei doeleinden werden gemaakt bij carrosseriebedrijf Piet van 
Doorn. 

Een van de producten van rijwielfabriek "Ereis". 

Ondanks het lawaai dat nu eenmaal hoort bij een metaalbedrijf, 
werd onder het werk gezongen dat het een lust was, zoals "Het 
zonnetje gaat van ons scheiden", "De stille heide", "Het Angelus", 
"Knaapje zag een roosje staan", enz. 
Enkele namen van medewerkers uit die tijd: Gerrit Geijtenbeek, 
Arend van Ginkel, Job Vonk, Kees van Deutekom, Jan van 
Voorthuizen (Jan Huis), de werkbaas Lansing, Hannes Methorst, 
L. Comelissen, Kees Schoonhoven, Gert v.d. Meent, Simons, 
Mulder. 
Behalve mijn vader waren er nog vier man op pad voor de 
verkoop. Veel fietsen gingen naar de Veluwe, de Betuwe, 
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Brabant, Limburg, Twente (vooral carriers), het Gooi, Noord- en 
Zuid-Holland. 
De crisisjaren voor de Tweede Wereldoorlog waren funest voor 
de handel en dwongen mijn vader mensen gedaan te geven, wat 
hij verschrikkelijk vond. 
In mei 1940 werd de oude fabriek door oorlogshandelingen in de 
as gelegd, zoals zo veel in de kom van het dorp. 

Men had ons niet graag terug in de kom van het dorp en - zij het 
met moeite - kregen wij vergunning om achter ons woonhuis te 
bouwen aan de Stationsweg. Van zijn buurman Gradus ten Broek 
kocht mijn vader de benodigde grond erbij. Tot 1942 stond daar 
eerst een houten noodgebouw. De nieuwbouw werd verricht door 
Rein van Eist. Hier werden met gekochte frames fietsen 
gecompleteerd. Net voor de bevrijding in mei 1945 werden we 
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door de Duitsers nog beroofd van alle voorraad. Jan Vlastuin 
beleefde de bevrijding nog net, maar overleed kort daarop. 
Met een paar oude getrouwen heb ik de fietsen montage nog een 
twaalftal jaren voortgezet. Wij waren een van de eersten, die een 
speciale fiets maakten, waaraan een hulpmotor (Berini-Mosquito) 
kon worden aangebracht. 
Met gemak was daar niet genoeg meer aan te verdienen en zette 
ik de zaak om in een groothandel in banden en diverse 
rijwieltoebehoren. In deze groothandel vervulde mijn vrouw 
(Tineke Schimmel) een grote rol. 
In 1975 werd ik door ademtekort gedwongen er mee te stoppen 
en verhuisden wij naar de Holevoetlaan, waar als herinnering aan 
de "ERIS" nog een bord naast de deur hangt. 

Slem Vlastuin. 

DOCUMENT A TIECENTRUM 

Het documentatiecentrum is in de zomermaanden gesloten. 
Dinsdagavond, 19 september a.s. gaan we weer open. Iedereen 
is dan van 19.00 - 21.00 uur van harte welkom. De laatste 
dinsdag van de maand zijn we dan ook weer 's middags van 
14.00 - 17.00 uur geopend. 

Het afgelopen seizoen trok het documentatiecentrum veel 
bezoek. Zelfs een aantal jeugdige personen behoort tot onze 
bezoekerskring. 
De nieuwe opstelling van de ruimten is ons goed bevallen. De 
bezoekers voor genealogisch onderzoek kunnen in een rustige 
omgeving hun naspeurwerk verrichten. 
In de ruimte waar de foto's zijn wordt aan de "stamtafel" heel wat 
afgepraat. Dat zijn niet alleen heel gezellige avonden, maar ook 
zeer nuttige. Er wordt heel wat informatie uitgewisseld zoals "wie 
staat er op de foto, waar is het en wanneer was het?". Deze 
ruimte is eigenlijk te klein, maar er gaan veel makke schapen in 
een hok. 
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Onze fotocollectie uit de jaren '40-'45 trekt nog steeds veel 
belangstelling. Ook de oude schoolfoto's zijn erg in trek. Dit 
seizoen werden we regelmatig bezocht door leden van de 
Schietvereniging. Zij waren op zoek naar gegevens over hun 
100-jarig bestaan. Een medewerkster van de Openbare 
Bibliotheek bezocht ons centrum voor het maken van een 
literatuurlijst voor de Vakopleiding Bibliotheek. 
Niet alleen leden en niet-leden uit Scherpenzeel brengen ons een 
bezoek voor genealogisch onderzoek. In september 1999 kregen 
we zelfs bezoek uit de U.S.A. Verder komen er regelmatig 
bezoekers uit o.a. Tricht, Santpoort en de wijde omgeving van 
Scherpenzeel. 
Wij wensen iedereen een fijne zomer. Vanaf 19 september a.s. 
staat de koffie weer klaar en is iedereen van harte welkom. 

NIEUWE AANWINSTEN 
Ontvangen van: 
mevr. Veldhuizen-van Vreeswijk: 

de heer. G. v.d. Peut: 

de heer Helms: 
de heer T. Valkenburg: 

mevr. Van Doom: 

' Hoge hoed met rouwband en 
zwarte handschoenen. 

' Duitse helm (Huigenbosch); 
* naamplankjes eierpakloodsen 
(eierhal) met de namen van de 
eierkopers CA. v.d. Berg en J.G. 
Klabbers. 

" Distributiebonnen. 
" Stamkaart; 
' speldje zangver.Soli Deo Gloria. 
' Kleerhanger van Weijers' 
Kleding 

* wit katoenen broeken parijsmodel 
van rond de eeuwwisseling (1900) 

* beenkappen mobilisatie 
Nederlands leger 1939; 
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de heer J. v. Engelenburg: 

de heer E. Wolleswinkel: 
de heer Huigen: 

J. Verkerk: 
de heer IVIeerveld: 
de heerW. de Jong: 
de heer M. de Ridder: 

Zwem- en Poloclub Poseidon 

kogelhulzen. Deze vielen op het 
erf tijdens beschieting op de 
eierhal. 

* beeldje "horen - zien - zwijgen" 
(uit schuilkelder tegenover de 
voormalige melkfabriek 
Renswoude); 

* foto's van de fam. Van Setten 
* foto's van de fam. Blanken. 
* Parenteel Osnabrugge (=groep 

bloedverwanten van een bepaald 
ouderpaar, red.). 

* Genealogie fam. Verkerk. 

* Brandkraanplaatjes. 
* herinneringen Ned. Indië . 
* 1 boterspaan met opmaakspaan; 
* 1 vlijm (voor aderlating van 

wilde paarden); 
* 1 koeienpriem (voor het laten 

ontsnappen van gas bij een 
"opgelopen koe"); 

* 1 lubbersmesje (voor castreren 
van jonge biggen); 

* 1 hengstentang; 
* 1 snijbonen handmachine; 
* 1 naaimachinespuitje 

(messing); 
* 5 notitieboekjes met o.a. notities 

over prijzen inboedels van 
erfhuizen; 

* aantekeningen evacuatie van vee 
1940; 

* aantekeningen van behandeling 
van ziekteverschijnselen en 
behandelmethode bij schapen. 

* verenigingsarchief. 
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BOEKENLIJST 

♦ Geschiedenis en Architectuur van Leersum, door: Hans Lagers en 
Meta Prins-Schimmel ( ontvangen van de heer Joh. Lagen/veij). 

♦ Over Weinig Getrouw - 40 jaar SGP in Scherpenzeel. 

SCHERPENZEEL CRIMINEEL (6) 

XII. Schoenen voor vellen (1647) 
In een tijd waarin lang niet iedereen gemakkelijk over geld 
beschikt is ruilhandel heel gewoon. Zo hebben Gerrit Jansz 
Wildeman en Willem Thonisz Colfschoten een afspraak gemaakt. 
Gerrit levert Willem alle huiden van zijn slachtvee en Willem 
maakt gratis schoenen voor het hele gezin. De afspraak geldt 
voor zes jaar. Enkele jaren gaat het goed, maar dan komt Willem 
zijn afspraak niet meer na. Hij heeft huiden gekregen maar nog 
geen schoenen geleverd. Nu moet het gerecht er aan te pas 
komen om Willem weer aan zijn afspraak te helpen herinneren. 

Recht. Arch. 2: 241vo, 244; 01-02-1647. 
245vo; 22-02-1647. 

XIII. Gezocht wegens moord: Wlllemken RIckx. 
Honderd gulden beloning! (1648) 

'Het wordt allen en eenen ijderen kond gedaen: Soe iemant 
Willemken Rickx, wesende diegene die haer eigen kijnt (kind) 
alhijer in Scherpenseel in dese maent julij anno 1648 heeft om 't 
leven gebracht, als notoir (algemeen) en voor alle man is bekent, 
alhijer in de heerlickheijt van Scherpenseel wiste toeleveren ende 
toebrengen, dat die sal hebben tot den vertering hondert carolus 
guldens van den Wel Ed. en Gestr. Heere van Scherpenseel. 
Afgelesen op ten 24en julij 1648 bij mij Cornells de Jonge, 
secretaris.' 
Recht. Arch. 10 nr. 13; 24-07-1648. 
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XIV. De vechtersbaas (1671) 

Dit verhaaltje gaat over Jan Jansz, een boerenzoon van 20 jaar. 
Zo nu en dan onderneemt Jan een tochtje vanaf zijn ouderlijk 
huis, de boerderij Wolfswinkel, naar Scherpenzeel. Hij heeft daar 
zo zijn vaste adressen. Men ziet hem nogal eens bij Andries de 
Wildeman of bij Hendrick van Leijenhorst. Meestal loopt dat goed 
af, maar men weet dat je met deze jongeman moet oppassen. 
Voor je het weet heb je ruzie. 
Met Kerst 1670 wordt Evert van Brienen gewond in een gevecht 
met Jan. Hendrick van Heintjescamp krijgt ook met hem te 
maken. Op 3 maart krijgt hij ruzie met Jan en het loopt zo hoog 
op dat de messen worden getrokken. Op 4 april is Lubbert 
Willemsz. van Wolfswinckel het slachtoffer. Ze trekken beiden het 
mes en raken beiden gewond. Aert Arrisz bemoeit zich ermee en 
krijgt een flinke jaap van Jan. Jan gooit zijn mes tenslotte nog 
richting Lubbert. Op 12 september raakt Crijn Hendricksz gewond 
door het mes van Jan. 
Nu is de maat vol voor de schout. Hij grijpt in. Het blijkt dat hij alle 
voorvallen nauwkeurig opgespaard heeft. Hij klaagt Jan nu in één 
keer voor alles aan. Na een grote boete van 30 herenponden kan 
Jan weer met een schone lei beginnen. 
In de jaren daarna is Jan nog tweemaal betrokken bij vecht
partijen. Dan wordt hij rustiger. Zou zijn huwelijk in 1684 met 
Gerritje Cornelissen er iets mee te maken hebben? 

Recht. Arch. 3; 16-10-1671. 
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De kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 
zaterdag 9 september 2000 

bij één van de redactieleden te zijn ingeleverd. 

X X X X X 

Ondergetekende, dhr/ mevr.: 

Straat en huisnummer: 

Postcode + woonplaats: 

geeft zich op als lid van de Vereniging "Oud-Scherpenzeel" tegen 
een contributie van / 20,- per jaar. 
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idee datje samen sierk bent De Rabobank 
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samenwerken en bouwen aan relaties Het 
IS een bank van mensen voor mensen 
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