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14^ JAARGANG nr. 1 MAART 2002 

Vereniging "Oud - Scherpenzeel" 



VAN DE BESTUURSTAFEL 
500 leden!! Ja, ja, we hadden stiekem gehoopt dat we op onze 
jaarvergadering dit prachtige aantal leden zouden halen. En 
jawel, de familie Van Ginkel, Ruwinkelseweg 5 meldde zich eind 
2001 aan. Dit vormde de bekroning van een prima 
verenigingsjaar. Maar liefst 76 nieuwe leden. Op onze 
jaarvergadering 5 februari jl. kreeg de familie Van Ginkel een bos 
bloemen en een video Scherpenzeel 1964. Daar vertelde de 
voorzitter dat er gesprekken met de gemeente zijn geweest over 
het gebruik van het Poorthuis. Wij zouden de bovenverdieping 
kunnen huren, de benedenverdieping was al vergeven. Echter is 
de ruimte daar veel minder dan we nu in het Koetshuis hebben 
en moeten we nog steeds een trap bestijgen. Wij hebben de 
wens te kennen gegeven niet minder, maar juist dubbel zoveel 
ruimte nodig te hebben. Het Poorthuis gaat voor ons dus niet 
door. 
Het financieel verslag gaf een beeld van een gezonde vereniging. 
De heren Van de Mheen en Wensink, de leden van de 
kascommissie, troffen een goed verzorgde boekhouding aan. Het 
jaarverslag gaf geen aanleiding tot vragen. Bij de 
bestuursverkiezing werden de heren M. Wassen, Joh. Lagerweij 
en M.A. Wigtman herkozen. Uit het verslag van het 
documentatiecentrum blijkt dat nog steeds veel mensen de weg 
weten te vinden. Na de pauze hield Louis Fraanje op zijn 
bekende manier een dialezing over 'Het karakteristieke landleven 
in beeld'. 
Inmiddels is de tentoonstelling over de foto's van onze vereniging 
en het digitaliseren ervan in de Rabobank voorbij. Het trok 
enorme belangstelling, ook al omdat veel mensen naast de 
tentoonstelling in de rij stonden om hun laatste guldens in te 
leveren. 
Dit jaar doen we weer mee met de 'knapzakroute'. Op de 
boerderij De Beek (Brinkkanterweg 23, red.) staan vrijwilligers 
klaar om de mensen het quilten te laten zien. Heel bijzonder is 
een origineel weefgetouw uit de Driekleur dat weer opnieuw is 
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opgebouwd en weer in werking is. Het thema is 'van graan tot 
brood' en er zal geprobeerd worden een veldoven aan de praat 
te krijgen. Gaat u eens kijken. Elke dinsdag in de periode van 29 
april tot 17 september. Het kost niets. 
Op zaterdag 1 juni organiseert Jan de Lange onze jaarlijkse 
excursie naar het Duitse Xanten. Dit mooie stadje is vooral 
beroemd door de Romeinse opgravingen. In het volgende artikel 
leest u hoe u mee kunt. 
De fietstocht is dit jaar op 6 juli. Noteert u deze datum al vast. 
Inmiddels is deel II verschenen van de inventarisatie van 
begraafplaats Glashorst. In dit blad vindt u er meer over. 
Wij hopen u bij onze activiteiten te mogen begroeten. 

Het bestuur. 

EXCURSIE OUD-SCHERPENZEEL NAAR XANTEN 
Op zaterdag 1 juni a.s. willen we eens een klein eindje over de 
grens naar het Duitse stadje Xanten. De geschiedenis van deze 
stad begint niet in de middeleeuwen, zoals met de meeste steden 
het geval is. Hier was een burgerlijke nederzetting die al in het 
jaar 100 na Chr. stadsrechten 
kreeg van de Romeinse keizer 
Trajanus. De oorspronkelijke 
naam van Xanten is dan ook 
Colonia Ulpia Trajana. 
's Morgens beginnen we met een 
kop koffie of thee in het 
museumcafé. Dan volgt een 
rondleiding met Nederlands 
sprekende gidsen door het 
sfeervolle stadje Xanten. We zien 
het regionale museum en de 
prachtige Domkerk St. Viktor, -^ 
één van de mooiste kerken van 
Duitsland. 
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Na de lunch kunt u zelf de stad nog even in. 
Dan gaan we naar het 
Archeologische Park. Door 
opgravingen en 
reconstructies is nog heel 
veel van de rijke 
geschiedenis te zien, o.a. 
een amfitheater. Dezelfde 
gidsen leiden ons rond. De 
excursie kost € 35,- alles 
inbegrepen. 

Programma: 
08.30 uur: verzamelen op 

Plein 1940; 
08.45 uur: vertrek; 
10.30 uur koffie/thee 

drinken in het 
museumcafé in Xanten; 

11.00 uur begroeting met een "Kanonikus"; 
aansluitend een rondleiding door de stad; 

12.00 uur rondleiding door de Domkerk St. Viktor; 
13.00 uur lunch in restaurant Neumaier; 
15.00 uur naar het Archeologische Park met een rondleiding; 
16.00 uur terugreis naar Scherpenzeel; 
17.30 uur aankomst Plein 1940. 

Er kunnen maximaal 50 personen mee, dus wacht 
niet te lang met uw opgave. Opgeven kan tot 18 
mei a.s. en uitsluitend door overmaking van € 35,-
op postgiro 4073464 t.n.v. Oud Scherpenzeel, o.v.v. 
' excursie Xanten'. 
Tot ziens op zaterdag 1 juni a.s.. 

Jan de Lange en Henk van Woudenberg 
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GROENTEBOER KLAAS VALKENBURG 
Vele mensen zullen zich hem kunnen herinneren; Klaas Valkenburg, de 
groenteboer van de Knopstraat (= Nieuwstraat). Wie was Klaas en hoe 
werd hij groenteboer? Zijn dochter Ger Hazeleger-Valkenburg vertelt er 
over. 
Mijn vader is aan de zelfkant geboren als zoon van Hendrik 
Valkenburg en Hendrika Verwoerd. Hij heeft 2 broers, 3 zusters 
en een halfzuster. Zijn vader heeft geen uitgesproken beroep, 
maar is altijd in de weer op een gehuurd stuk land achter Huis 
Lambalgen. Daar op de 'Botterkamp' is hij altijd te vinden. Hij 
heeft wat varkens in een schuurtje en verbouwt groenten en 
aardappelen. 

In 1922 trouwt hij met Nel van Ede, mijn moeder. Ze gaan in een 
klein huis aan de Knopstraat (ter hoogte van Grebbelaan 3) 
wonen met een kamer, een keuken en een slaapkamer. Zij huren 
dit van Gart Steinmann. Na enkele jaren verhuizen ze naar het 
huis ernaast, eigendom van Herman Pul (nu ter hoogte van 
Grebbelaan 1). Dit is maar tijdelijk en dan kunnen ze het huis 
daarnaast huren van Herman Wagensveld en daar wonen ze de 
rest van hun leven. (Nieuwstraat 37). 

Mijn vader gaat bij Royaards werken als tuinman. In 1934 krijgt 
hij een andere baas: meneer Van der Plaats. Deze man heeft 
kassen gebouwd op de plek waar nu het Flintstonepark is. Daar 
verbouwt hij groenten. Op een dag vraagt Van der Plaats of mijn 
vader niet voor zichzelf wil beginnen. Dat wil hij wel, maar hij 
heeft er geen geld voor. Dat is geen probleem. De groenten kan 
hij achteraf betalen. En met een paar kisten op een transportfiets 
gaat hij de mensen langs. Eerst een paar dagen in de week en 
als de zaak wat beter begint te lopen de hele week. De keus is 
beperkt: spinazie, andijvie, sla enz. Later komen er groenten bij 
van grossier Verhoeve in Amersfoort en ook wel via mensen in 
Veenendaal, die naar de veiling gaan. Daardoor is er een 
uitgebreider assortiment mogelijk. Nu ook met verschillende 
soorten fruit. 
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De Erkenningskaart voor de Ned. Groenten- en Fruitcentrale 
van Klaas Valkenburg. 

Als de klantenkring zich uitbreidt, wordt het dorp in wijken 
ingedeeld. Elke dag een andere wijk. Bij elke klant wordt 
aangebeld met de vraag of er iets nodig is. De bestelling wordt 
opgenomen, afgeleverd en betaald. Dat betalen wil nog wel eens 
moeilijkheden geven. Arme mensen kopen vooral 's winters nog 
wel eens op de pof. Bij rijke mensen komt het voor dat er drie 
keer een rekening geschreven moet worden voordat ze betalen. 
Concurrentie is er ook: van Stuivenberg en Har Valkenburg, die 
ieder ook met hun groentekar langs de deur gaan. 
Een klant buiten het dorp is restaurant 'De Dennen'. Ik moet dan 
's morgens voor schooltijd op de fiets de bestelling halen en in de 
loop van de dag brengt mijn vader de groenten en fruit. Als men 
nog iets nodig heeft kan men ook nog terecht in de winkel. 
De voorkamer is als winkel verbouwd en mijn moeder of ik 
helpen de klanten. Na mijn lagere schooltijd ga ik direct thuis en 
in de winkel helpen. Dat doe ik tot mijn trouwen in 1946 toe. 
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De familie Valkenburg rond de groentekar: v l.n.r dochter Ger (de vertelster 
van dit verhaal); zoon Henk; moeder Nel; vader Klaas; zoontje Nico. 

Op zaterdagavond gaat mijn vader met zijn kar naar een 
minicamping van Van Beek, over het spoor aan het eind van de 
Oudenhorsterlaan. De campinggasten doen bij hem hun inkopen. 
Als hij dan terugkomt gaat hij met zijn kar op de hoek van het 
Holevoetplein staan (molenkant) en verkoopt fruit, zure haring en 
rolmopsen aan de jeugd. 
Bij de aanval van 1940 wordt het hele huis verwoest. Tijdens de 
wederopbouw wonen wij in een keet achter het huis. Deze keet 
komt uit de stellingen en wordt geschikt gemaakt voor bewoning. 
Bijna twee jaar wonen wij daar, dan is het huis klaar. Onder het 
huis is speciaal voor de groenten en fruit een grote kelder 
gemaakt. Achter het huis staat een schuur. 
Als alles op de bon gaat volgt er veel extra werk. Eerst moeten 
de bonnen bij de klanten worden opgehaald. Op woensdag 
plakken wij die op en op donderdag lever ik ze in op het 
gemeentehuis. Daar krijg ik er een coupon voor, die ik direct naar 
de grossier in Amersfoort breng. Grossier Verhoeve brengt later 
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in de week de bestelde goenten en fruit en pas dan kan mijn 
vader naar zijn klanten. 
Lang heeft mijn vader niet kunnen genieten van zijn zaak. Kort na 
de oorlog, in 1946, overlijdt hij op 45-jarige leeftijd. Ik blijf het 
altijd jammer vinden dat hij de goede tijd die nu zal volgen nooit 
heeft mee mogen maken. 
Mijn oudste broer Henk neemt de zaak over. Hij was rietdekker 
en wordt dus groenteboer. Hij stapt over van een bakfiets op een 
'auto' met drie wielen. Hij houdt van een pittig tempo en is in de 
scherpe bocht bij de Holevoet een paar keer omgerold. Vijf jaar 
houdt hij zijn nieuwe werk vol, maar geeft zich dan op als 
vrijwilliger om in Korea te gaan vechten. De zaak wordt over 
gedaan aan Herman Pul. Herman mag nog vijf jaar werken met 
de vergunningen en diploma's van Henk, maar moet ondertussen 
zelf deze diploma's halen. 
Een volgende keer hopen we het vervolg van dit verhaal, verteld 
door mevrouw Pul, te kunnen plaatsen. 

Ger Hazeleger-Valkenburg 

VEEPEST IN EN ROND SCHERPENZEEL 
Bij het zoeken naar de geschiedenis van mond- en klauwzeer en haar 
gevolgen in Nederland door de eeuwen heen kwam ik ook de 
runderpestepidemie van 1865-1867 tegen welke toen in de Gelderse 
Vallei woedde. Bij het doornemen van het gemeentearchief in 
Scherpenzeel bleek dat er in die twee jaren vanuit ons gemeentehuis 
meer dan 500 brieven zijn geschreven naar allerlei instanties en 
personen. 
In het laatste nummer van "Oud Scherpenzeel", 13̂  jaargang nr. 3, 
staan mooie foto's van burgemeester Otto Pieter Bennewitz en zijn 
gezin. Deze man heeft veel van deze brieven doen uitgaan. Otto Pieter 
Bennewitz was tevens gemeentesecretaris en had een goed leesbaar 
handschrift. Dagenlang heb ik deze stukken doorgenomen en 
overgeschreven. 
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Het begon allemaal in 
augustus 1865 toen er in de 
omgeving van Rotterdam de 
eerste gevallen van runderpest 
werden ontdekt. Beter kan men 
spreken over veepest want 
varkens, geiten en schapen 
kregen ook de ziekte. Er zijn 
overeenkomsten van die ziekte 
toen en mond- en klauwzeer in 
2001 en dat leek mij de moeite 
waard om te beschrijven. 
In 1865 kwam het besmette 
vee ook vanuit het buitenland 
Nederland binnen. 

Otto Pieter Bennewitz, burgemeester 
van Scherpenzeel 1854-1868. 

Burgemeesters kwamen In moeilijke posities te verkeren, want 
enerzijds waren daar onwillige veehouders en anderzijds waren 
er strenge controleurs en regelgevers uit Den Haag die elkaar 
slecht verstonden. Ook burgemeester Bennewitz van gemeente 
Scherpenzeel heeft geprobeerd zo goed mogelijk tussen de 
partijen leiding te geven en ons dorp te besturen. Ver stak hij 
zelfs zijn nek uit ten gunste van de boeren, wat hem zelfs bijna 
zijn ambt als burgemeester kostte. 
Eén van de eerste vondsten in het Scherpenzeels 
gemeentearchief was een besluit van Gedeputeerde Staten der 
Provincie Gelderland ter bescherming van de grenzen met 
provincie Utrecht en Zuid Holland. Het besluit betrof een tijdelijk 
verbod "van alle invoer en doorvoer van rund- en wolvee, 
versche runderhuiden of andere beestenvellen, hoorns, hoeven 
of klauwen, ongesmolten vet, mest, onbereide wol, alsmede 
gebruikt stalgereedschap uit Provincie Utrecht en Zuid Holland'. 
De circulaire werd gezonden aan de gemeentebesturen van 
Vuren, Herwijnen, Beesd, Culemborg, Beusichem, Maurik, 
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Lienden, Putten, Ermelo, Harderwijk, EIburg en Doornspijk, en 
was ondertekend door de Griffier der Staten, H.H. Vitringa. 
In die zelfde tijd staat er in een brief van Provincie Gelderland 
aan Scherpenzeel dat een varkenshandelaar uit Woudenberg 
ziek vee, vooral varkens, opkoopt, slacht en dan de worst veelal 
in Utrecht verkoopt. Inmiddels werden in Scherpenzeel de kermis 
en de varkens-Zschapenmarkten verboden. Door handelaren 
werden vette varkens naar Engeland verkocht en geëxporteerd. 
Vanuit Scherpenzeel ging men via Renswoude naar het 
spoorwegstation aan De Klomp. Maar de grens van 
Scherpenzeel naar Renswoude was tevens provinciegrens en 
dus gesloten. Men werd gedwongen van Scherpenzeel via 
Barneveld, Lunteren en Ederveen zijn varkens te vervoeren en 
die omweg was velen te ver. Op 29 januari 1866 kwam een 
varkenshandelaar naar het gemeentehuis van Scherpenzeel met 
het verzoek om een vergunning te krijgen om vier maal per week 
vette varkens te vervoeren via Renswoude naar De Klomp. Een 
ander ging stiekem met één varken door of over het grondgebied 
van Renswoude naar De Klomp maar werd daarbij gegrepen. De 
Scherpenzelers H. R. Wagensveld, J. v. Dijk, S. v. Bennekom en 
W. V. Rootselaar werden ook betrapt op varkensvervoer over de 
lijn van afzetting en kregen een boete van ƒ 25,-. Nadat ze een 
verzoek tot gratie hadden ingediend bij Zijne Majesteit de Koning 
werd de boete terug gebracht naar ƒ 10,-. Ze hebben er dus toch 
heel wat mee verdiend. Tien gulden was in die tijd precies twee 
weeklonen. Twee veldwachters bewaakten de grens met de 
provincie Utrecht,maar konden het werk lang niet aan. Daarom 
kwam er een derde bij en hij verdiende ƒ 6,- per week. 

Meerdere veehouders vroegen vergunning aan om met hun vee 
van de boerderij, waar ze op stal gemolken werden, naar het 
weiland in de andere gemeente te gaan waar ze overdag liepen. 
Een hele lijst van vergunninghouders om met hun vee de grens 
met Woudenberg over te gaan kwam ik tegen: 
H.G. Renes 3 stuks A. ten Broek 3 stuks 
F. Kessel 2 stuks Mr. H. Royaards 10 stuks 
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H. Wagensveld 4 stuks 
M. Veldhuizen 1 stuks 
O. Sterk 2 stuks 
G. Berkhof 1 stuks 
H. Veldhuizen 1 stuks 
J. Pater 5 stuks 
Al dit vee kreeg een brandmerk met de letter S van 
"Scherpenzeel" op de rechter heup. Schapen met schriftelijke 
vergunning kregen een rond gat van een centimeter doorsnede in 
het linkeroor. 
De gemeentegrens liep midden over de straatweg naar 
Woudenberg vanaf de Holevoet en dat vroeg om problemen. De 
zuidkant, Utrecht dus, was besmet gebied en de noordzijde niet. 
Op 2 november 1865 werd dan ook de lijn van afsluiting wat 
verlegd naar de Luntersebeek op Woudenbergs gebied. Maar 
toen moesten de bruggen worden bewaakt en krijgt gemeente 
Scherpenzeel hulp bij het bewaken van de afzettingslijn van maar 
liefst 77 man hulpmarechaussee, plus een onderofficier en twee 
administratieve personen (sergeanten). De officier, de beide 
sergeanten en 6 korporaals werden beëdigd. Zij bewaakten ten 
zuiden van Scherpenzeel de Pothbrug, de brug aan de 
Brinkkanterweg, de Lambalgse brug, 't Vliet en de Hopeseweg. 
Verder moesten ze wachtlopen over Groot Wolfswinkel, langs de 
grens met Renswoude. 
Gemeente Scherpenzeel vroeg aan de Commissaris van de 
Koning schildwachthuisjes aan van stro of hout, omdat - zo lezen 
we - "de patrouilles en posten drie uur op wacht staan met 
doorweekte klederen". Gemeente Scherpenzeel mocht deze 
kosten declareren bij de Provincie. De hulpmarechaussees 
waren bij de burgers in het dorp in de kost. De vergoeding aan 
deze burgers bedroeg ƒ. 0,45 per dag / per man, later ƒ 0,60. 

Hendrik Gerritsen, voederhandelaar in Amersfoort, vroeg in het 
voorjaar van 1866 vergunning aan om hooi in te voeren. Dit is 
toegestaan, omdat ook het Regiment Veldartillerie in Amersfoort 

G. V. Leersum 4 stuks 
O. Methorst 3 stuks 
H. Blanken 3 stuks 
H. Berendsen 3 stuks 
H. Morre 1 stuks 
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voer levert en het hooi niet uit besmet gebied komt. Maar even 
later werd zijn vergunning weer ingetrokken. 
Mr. H. Royaards vroeg vergunning tot invoer van hooi aan en 
20.000 kg stro uit Langbroek. Omdat in Langbroek geen spoor 
van veepest is waargenomen, krijgt hij toestemming. G. van 
Leersum kreeg vergunning voor vervoer van 2000 kg stro en 
moest ƒ 2,79 aan kosten voor die vergunning betalen. 
Heel indrukwekkend is het pleidooi dat burgemeester Bennewitz 
per brief d.d. 13-8-1866 richt aan de Officier van Justitie in 
Arnhem met het verzoek om gratie voor O. Methorst, kleine 
landbouwer alhier. Deze boer heeft geen eigen bezit, alles is 
pacht. Met moeite verdient hij zijn brood voor het grote gezin met 
kleine kinderen. Dag en nacht werkt hij voor zich zelf en anderen. 
Tot het maken van mest van zijn land heeft hij een koe nodig. De 
koe had O. Methorst gekocht op "Klein Davelaar", nu hoeve "De 
Beek" aan de Brinkkanterweg, vlak tegen Scherpenzeel. Hij 
bracht de koe over de afzetting en werd gepakt. Ondanks het 
pleidooi van de burgemeester kreeg hij een gevangenisstraf van 
8 dagen. Op 22 oktober vroeg hij uitstel van de gevangenisstraf 
want hij moest nog rog zaaien. 

Of wat te denken van Willem Bos, een gering landbouwer in deze 
gemeente. Hij vroeg toestemming om met zijn os voor de kar 
stenen te vervoeren vanaf De Klomp door Renswoude, provincie 
Utrecht, naar zijn huisje op de heide achter op Gooswilligen. Dat 
huisje is erg bouwvallig en dreigt in te storten. Hij heeft geen 
paard en ook geen geld om dat vervoer door anderen te laten 
verzorgen. 
Er werden verschillende processen-verbaal opgemaakt door de 
hulpmarechaussee en de veldwachters. 
Sergeant H.J. van Straalen, 1^'^ Reg. Infanterie hield Isaak 
Keppelman staande omdat hij ongesmolten vet vervoerde. Ook 
Willem de Greef, koopman te Amersfoort, kreeg een proces
verbaal wegens het vervoer van 1614 pond ongesmolten 
rundervet. Door hulpmarechaussee Jan van Dijk, die het vet in 
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beslag had genomen, werd het aan de burgemeester gegeven. 
Omdat het aan bederf onderhevig was, werd het verkocht voor 
ƒ 8,25. Het bedrag ligt ter bewaring bij de burgemeester, zo lezen 
we. 
Sergeant Ph. de Korte nam een lam in beslag. Het diertje werd 
verkocht voor ƒ 0,40 en het geld werd bij de burgemeester 
gebracht tot na de uitspraak. 
Wouter van Garderen was schaapherder bij Melis Veldhuizen op 
Selder, gemeente Renswoude. Maar hij liet de schapen weiden 
op Gelders grondgebied en daarom kreeg hij een proces-verbaal. 
Ook werd er proces-verbaal opgemaakt wegens vervoer van 
stalgereedschap over de provinciegrens. 
In Scherpenzeel kwam niet veel veepest voor. Maar dan ineens 
is daar dat proces-verbaal van 10 juli 1866 voor Helmert 
Ruitenbeek, boer op "Oud Willaer". Op zijn bedrijf was veepest 
uitgebroken en op 8 juli geruimd. De zieke of besmette dieren 
werden afgemaakt en de andere allemaal geslacht. De 
afgemaakte of gedode dieren werden ter plekke begraven. Dat 
ruimen van die bedrijven gebeurde in Scherpenzeel door een 
drietal afslachters. Zij ontvingen voor hun werk ƒ 1,50 per dier, 
inclusief begraven. Op "Oud Willaer" werd de klus geklaard door 
Pieter de Kwansel en Schele Kees (Hun eigenlijke namen wil ik 
niet vermelden. (Joh.L)). Dit tweetal had op zaterdag 8 juli onder 
politietoezicht het vee geruimd, maar de volgende dag, 
zondagmiddag 9 juli, waren ze weer op die plek. Ze groeven met 
de schop van boer Ruitenbeek een koe op. Hun vrouwen 
stonden op de uitkijk. De beide slachters sneden de koe aan vijf 
of zes stukken en verborgen het in een droge sloot. De kuil 
maakten zij weer goed gelijk en de schop zetten ze weer bij de 
boer in de schuur, zonder dat iemand op de boerderij het 
bemerkte, hoewel de hond blafte staat er in het proces-verbaal. 
Bij dat proces-verbaal schreef burgemeester Bennewitz ook een 
brief en hij noemde Pieter de Kwansel en Schele Kees bij naam 
en toenaam. 
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"Pieter de Kwansel is bij mij zo ongunstig mogelijk bekend, 
vroeger koopman in varkens te Woudenberg en betrekkelijk 
welgesteld. Door drankmisbruik geheel verdierlijkt en tot alles in 
staat. Schele Kees is sinds kort aan de Scherpenzeelse kant van 
Woudenberg komen wonen. En H. Ruitenbeek is alleen door 
geldzucht er toegebracht om zich met dergelijke lieden in te 
laten." 
De volgende dag, dinsdag 11 juli 1866, wordt Pieter de Kwansel 
opnieuw betrapt omdat hij bij logementhouder Evert Schimmel 
van de Holevoet een gestorven varken, door de eigenaar op 
behoorlijke wijze begraven, des nachts heeft opgegraven. Hij dit 
varken onder de heg heeft doorgetrokken en bij de weduwe 
Hartman in de tuin heeft geslacht en het vlees heeft verkocht. 
Kort daarop heeft Pieter de Kwansel weer een gestorven varken, 
nu op de "Rauwe Hofstede" te Renswoude opgegraven en 
verkocht. 
In een schrijven van de burgemeester aan de Officier van Justitie 
te Arnhem verzoekt hij hem zo streng mogelijk te straffen. 
Even daarna kwam ik een schrijven tegen van burgemeester 
Bennewitz waarin hij zijn beklag doet aan de Officier van Justitie 
en dat luidt als volgt: 
"Door het Gemeentebestuur van Woudenberg wordt het uitschot 
hunner bevolking naar het tot hun gemeente behoorende 
gedeelte gezonden en, evenals aan Pieter de Kwansel en Schele 
Kees, woonvergunning verstrekt'. 

In de herfst van 1866 ontstaat er ruzie tussen veldwachter 
Methorst en sergeant Bakker over de sleutel van de kerktoren, 
waar de gevangenis is. Sergeant Bakker wil de sleutel in eigen 
beheer hebben, maar deze is van de gemeente Scherpenzeel. 
De burgemeester gelast Bakker de sleutel af te geven, maar de 
onenigheid loopt zo hoog op dat de burgemeester een verzoek 
indient om sergeant Bakker te ontslaan of te vervangen. De 
gevangenis wordt ook nog omschreven na opmeting. Het hok is 
1,90 m lang, 1,66 m breed en 2 m hoog. Met een luchtgat van 12 
bij 24 Ned. Duimen. Met een kan drinkwater en een pot met 
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deksel voor hunne natuurlijke behoefte fungeert deze ruimte als 
strafgevangenis. 
In Leusbroek was inmiddels de veepest ook uitgebroken. En op 
23 december 1866 was er veepest op de "Leeuwerikenpol" in 
Renswoude onder het vee van Jan van Hoevelaken. En dat lag , 
juist buiten de lijn van afsluiting. Overal werden aanplakbiljetten 
omtrent de veepest opgehangen, zodat iedereen wist waar zijn of ) 
haar rechten en plichten lagen. 
Er waren in die tijd heel wat veehouders die hun jongvee in de 
lente op 1 mei naar Bunschoten in de polder brachten, omdat ze 
zelf daar grond hadden of om te weiden. In de herfst, meestal 
rond 1 november, werd dat vee naar huis gehaald en opgestald. 
Jan Wolfswinkel, landbouwer op "Klein Orel" (gemeente 
Scherpenzeel) verzoekt om 7 stuks runderen over de grenzen 
van Bunschoten naar Scherpenzeel te brengen in verband met 
de hoge waterstand in de polder. Nu liep dit vee op Breehoef en 
Groot Donkelaar, onmiddellijk langs de Gelderse grens. 
Jan van Laar vraagt een vergunning aan om 45 schapen 
dagelijks over de Lambalgse brug te laten weiden op het land 
van E. Blauwendraad en A. ten Broek. Hij krijgt vergunning. 
Jan Wolfswinkel, de eerder genoemde landbouwer op "Klein 
Orel", krijgt vergunning om dagelijks 80 schapen over de lijn van 
afsluiting naar Voskuilen te voeren voor beweiding. Op 2 oktober 
1866 klaagt de burgemeester dat hij niet aan de eis kan voldoen 
om de ziekte te voorkomen. 
Jan van Ree, wagenmaker, krijgt op 13 oktober vergunning om 
dagelijks twee zwartbonte en één rode koe op zijn weiland bij de 
Holleweg (nu Hopeseweg) te laten weiden. 
Breunis Wolfswinkel op Groot Vlastuin verzoekt om 76 schapen « 
dagelijks "over de lijn ter afweiding te brengen en weer in te ' 
voeren". \ 
Jan van Setten, grof- en hoefsmid, mag zijn zwartbonte koe 
heuen (= hoeden) op "Klein Lambalgen". Hendrik Berendse krijgt 
vergunning om zijn vee aan het Femmedijkje (waar is dat?) te 
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laten grazen. En Mathijs Veldhuizen, koopman, mag met zijn 
zwartbonte koe naar de Lambalgsebrug. 
Langs de oostelijke grens van Scherpenzeel patrouilleerden 
dagelijks de marechaussees en op Groot Wolfswinkel was een 
aanmeldingspost geplaatst door burgemeester Bennewitz. Het 
was een oud bergschuurtje, dat kennelijk niet aan alle eisen meer 
voldeed maar alleen in de zomer voldoende beschutting gaf. Om 
die reden verzoekt de burgemeester machtiging tot de aankoop 
van een keet die gediend heeft bij de werken van de Grebbelinie 
voor de somma van ƒ 25,- met inbegrip van plaatsing, alsmede 
het maken van twee schildershuizen ' op de punten aan de lijn 
van afsluiting. 

In 1867 komt er wat meer verruiming voor het transport van vee 
over de lijn van afzetting. Want M... Mozes krijgt vergunning tot 
het vervoeren van geslacht en gekeurd vlees van Gelders 
Veenendaal langs de straat door Renswoude (Prov. Utrecht) 
naar Scherpenzeel. In het voorjaar van 1867 wordt veldwachter 
Fr. van Santen eervol ontslagen. Hij was kennelijk niet meer 
nodig voor de dagelijkse controles. 

Om de ziekte te bestrijden wordt creosootwater voor het wassen 
van de klauwen gebruikt, zoals voorgeschreven door de 
overheid. Carbolzuur wordt voor ƒ 0,20 per kan aan het 
drinkwater toegevoegd. Zesenvijftig veehouders gebruiken deze 
preventieve middelen voor 352 runderen in Scherpenzeel. Ook 
toen waren er die hier geen gebruik van maakten wegens de 
kosten, want 24 eigenaars met 137 runderen deden niet mee. 

Bij het doornemen van al die stukken blijkt dat men de eigen 
veearts niet alles toevertrouwt, want veearts Heitsel uit 
Amersfoort bezoekt de bedrijven om het vee te keuren, dat naar 
de weidegebieden bij Hoogland en Bunschoten gaat en verstrekt 
daarvoor gezondheidsverklaringen. 

Schildershuis is schildwachthuisje. (Joh. L) 
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Wanneer de veehouder twijfelde, werd er bij de burgemeester 
aangifte gedaan waarna de rijksveearts het dier kwam bekijken. 
Wanneer hij dacht dat het dier doodging werd het van 
gemeentewege onteigend en ontving de eigenaar de helft van de 
waarde. Alle veepestuitbraken moesten aan de Commissaris van 
de Koning worden gemeld en aan de Provinciale Commissies 
voor de Veeziekten. De afgemaakte dieren werden op 
afgezonderde plaatsen diep in de grond begraven en daarna 
werden er boompjes of struiken op gezet, zogenaamde 
pestbosjes. 
Het ging er in die dagen vaak hard aan toe op de boerenerven. 
Veel boeren werden opstandig, omdat ze meenden dat er te snel 
werd begonnen met onteigening en ruiming van het vee. In 
Schoonrewoerd werden twee boeren gedood en twee zwaar 
gewond, toen het leger optrad bij de ruimingen. In Benschop 
werd ook een veehouder neergeschoten, terwijl in Bodegraven 
twee boeren werden gearresteerd en bijna een halfjaar de 
gevangenis in gingen. In totaal stierven of werden 114.953 
runderen afgemaakt. 

Allerlei wenken en raadgevingen vverden door het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken gegeven en aanbevolen om de ziekte tegen 
te gaan. Op 19 november 1867 ontving de gemeente 
Scherpenzeel bericht van de Provincie dat de beenderen van de 
gestorven dieren niet mochten worden opgegraven. 
Aan het eind van 1867 vindt de afrekening plaats van de 
gemeente met het Ministerie, waaronder de verkoop van 
schildershuizen en ontsmettingsmiddelen. 

Veeziekten door de eeuwen heen. 
Behalve veepest en mond- en klauwzeer was ook miltvuur een 
zeer besmettelijke veeziekte waar zelfs tot 1930 nog veel 
bedrijven door getroffen werden. 
Job van de Hoef, eertijds veehouder op Gooswilligen, wist zich 
dat nog goed te herinneren en ook hoe snel de ziekte toesloeg 
en slachtoffers eiste. Het vee dat er aan dood ging moest worden 
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verbrand en begraven. Eerst sneed men een oor af en stuurde 
dat op naar Wageningen, waar het werd onderzocht. 
Zo kwam ik ook die foto uit ongeveer 1905 tegen bij de 
gebroeders van Wagensveld op boerderij "de Nap" (zie volgende 
biz.). Daarop is te zien hoe een verbranding van een dode koe 
gaat plaatsvinden op de boerderij van Roel Robbertsen aan de 
Veenweg te Renswoude. 

^ mm ^ « 

Op de foto zien we van links naar rechts: 
Heintje Robbertsen-van Bennekom, 1873-1943; Jan van Wagensveld 
Gzn., geboren te Ede 14-10-1840; Anthonie Ulrich, gemeente
veldwachter Renswoude, 1864-1914; Roelof Robbertsen, boer aan de 
Veenweg, 1857-1928; Evert Hendrik van Wagensveld (broer van Jan?); 
Aalbertus van Wagensveld, boer op "De Nap", 1884-1966;waarschijnlijk 
Annigje Robbertsen-Davelaar, geboren Werkhoven 26-11-1877; een 
onbekende jongen. 
Zittend: Robbert Robbertsen, komend uit Werkhoven, sedert 1905 
broodbakker Renswoude, 1881-1949; op zijn knie Wlllempje Cornelia, 
dochter van Robbertsen, geboren 6-6-1905. Op de voorgrond een 
onbekende man, die het vuur gaat aansteken en daarna een borrel 
krijgt (zie maar wat Heintje Robbertsen In haar handen heeft). 
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Er werd een kuil gegraven en daar gingen takkenbossen in en 
vervolgens werd het dode rund er- boven gehangen aan een 
paar ijzeren stangen. Een beetje 'peterolie' (petroleum) en een 
lucifer deden de rest. Telkens werden er weer takkenbossen 
onder gestopt, want het duurde soms lang voor het dier verbrand 
was. 
Het verbranden van door miltvuur gedode runderen werd mij 
eertijds ook zo verteld door Aart van Ginkel, boer op Ruwinkel, 
de grootvader van ons 500̂ '® lid. Het verbranden en begraven 
van dode dieren gebeurde hier in Scherpenzeel op de plaats 
waar later het woonwagenkamp is gekomen aan de Oude 
Barneveldseweg, tussen Ruwinkel en Ebbenhorst. Hij herinnerde 
zich nog dat een dode koe door twee paarden daar naar toe werd 
gesleept. 

Wanneer we ons verdiepen in archieven en oude boeken 
raadplegen, zien we dat er enorme veeziekten of epidemieën 
hebben plaatsgevonden. De wetenschap was nog niet zo ver dat 
men de ziekte daadwerkelijk kon bestrijden of voorkomen. Het is 
trouwens de vraag wat een mens kan voorkomen. De rampen die 
over Europa trokken en onze veestapels troffen, waren soms 
catastrofaal. In de IS''^ eeuw stierven er 200 miljoen runderen in 
Europa en vaak kwam dit door veetransporten. Zo lees ik dat er 
jaarlijks 6000 levende slachtossen van Zuid-Zweden naar 
Nederland werd geëxporteerd en dat daardoor soms onbekende 
ziekten ons land binnen kwamen. In de periode 1766 - 1773 hield 
de veehouderij in Groningen bijna geheel op te bestaan door 
verschillende ziekten en ging men over op akkerbouw. Maar ook 
de akkerbouwgewassen hadden soms te kampen onder koude of 
teveel regen, droogte of ziekten. De misoogsten en de 
veeziekten leidden er toe dat mensen zich afvroegen wat de 
oorzaak hiervan was. Wat moest men doen om deze rampen te 
voorkomen? Was het allemaal verklaarbaar en de oorzaken 
aanwijsbaar? 
Op een gravure van Jan Smit 1745 zien we ziek en dood vee en 
klagende mensen. Onder de gravure staat geschreven: 
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"Gods slaande hand over Nederland door pestziekte onder het 
rundvee". 

Moeten we dat inderdaad zo zien als Gods slaande hand? 
Aansluitend vond ik ook nog een tekst uit 1680 die luidde: 
De landelijke overheid roept de bevolking op om biddag te 
houden tot afwering van Godes plagen en tot het verkrijgen van 
een gezegende oogst. 

Wanneer we de M.K.Z. crises van 2001 tegen het licht houden 
van de veepestepidemie in 1865-'67 zien we wel wat 
overeenkomsten. 
- Grenzen van besmette gebieden worden vastgesteld. 
- Vervoersbeperkingen en verboden. 
- Controles op die begrenzingen. 
- Schapen- en varkensmarkten worden gesloten. 
- Kermissen en andere feesten worden afgelast. 
- De handel met het buitenland gaat dicht. 
- Gaatjes knippen in oren ter herkenning en controle. 
- Ruzies tussen ambtenaren overheid en boeren. 
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- Knoeiers die een slaatje proberen te slaan uit de problemen 
van de ziekten. 

Joh. Lagerweij 
Met dank aan: archivaris gemeente Scherpenzeel; 

E.J. Wolleswinkel, Ver. "Oud Renswoude"; 
bibliotheek Scherpenzeel; 
gebroeders van Wagensveld voor de prachtige foto. 

OORLOGSHERINNERING 
Jammer genoeg hoort de oorlog van 1940-'45 ook bij Oud-
Scherpenzeel. Over een bepaalde gebeurtenis uit die tijd wil ik 
het één en ander vertellen. Toen de oorlog uitbrak was ik nog 
een kind van zes jaar. In één van de winters, die toentertijd veel 
strenger waren, met meer ijs en sneeuw dan nu, speelt zich mijn 
verhaal af. 
Er lag een dik pak sneeuw en het vroor. Mijn moeder had een 
grote pan erwtensoep gekookt. Toen de soep klaar was, bleek 
het toch meer te zijn dan ze eigenlijk had gedacht. En lang 
bewaren, daar had ze een hekel aan. Ze vond dat er dan maar 
een paar extra gasten aan tafel genodigd moesten worden, 
hongerige mensen van de straat. Dagelijks kwamen er mensen 
met karretjes bij ons door de Dorpsstraat. Zij hoopten bij boeren 
aardappels of ander voedsel te kunnen kopen. 
Mijn vader, Brand Valkenburg, ging de straat op en zag twee 
jongens met een karretje door de sneeuw zwoegen. Ze hadden 
dikke bolsters sneeuw onder hun schoenen. Al wat vermoeid 
door de lange tocht strompelden ze als het ware voort. 
Mijn vader nodigde ze uit bij ons te komen eten en zo zaten we 
die dag met twee 'reizigers' aan tafel. Mijn vader ging voor in 
gebed, dat was bij ons thuis erg belangrijk. Zeker in die 
omstandigheden toen gaf ons dat ook de nodige steun. Na het 
heerlijke bord erwtensoep werd er nog wat nagepraat en het slot 
van het liedje was dat de twee jongens ook nog een tijdje zouden 
blijven logeren. 
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De twee jongens waren Rinus en Jelle IJsbrandy uit Rotterdam 
en waren op weg naar een oom in Vriezenveen. Hij was boer en 
zij wilden proberen bij hem een kar aardappelen te halen. Na een 
paar dagen trokken ze dus verder richting Vriezenveen. Maar 
voordat ze ons verlieten hebben de knapen voor mij nog het 
volgende eigen gemaakte gedicht in mijn poëziealbum 
geschreven: 

"Toen wij vertrokken van Rotterdam naar Vriezenveen, 
en 't sneeuwde en vroor dat het kraakte, 

kreeg ik het in mijn been. 
Wij kwamen toen bij jullie 

en kregen onderdak. 
Het is te hopen 

dat je nooit zo hoeft te lopen. 
Dat wensen wij, Rinus en Jelle IJsbrandy." 

Corrie Boonzaaijer-Valkenburg 

BOEKBESPREKING (1) 
De geschiedenis van IVIoorst 
Onlangs verscheen een boek met deze titel, geschreven door 
dhr. W. Bos uit Leusden-Zuid. Naar aanleiding van een 
onderzoek naar een familie Van Moorst kwam hij op de 
buurtschap uit en onderzocht de oorsprong en de bewoners 
ervan. De buurtschap Moorst bestaat uit de boerderijen Groot 
Moorst, Middel Moorst, Klein Moorst, Hut Moorst en Kriel Moorst. 
Na een beschrijving van de oorsprong van dit gebied en een 
overzicht van de oudste schriftelijke bronnen volgt een overzicht 
naar boerderij. De diverse eigenaren en/of bewoners vanaf 1536 
tot heden passeren de revue. Alles aangevuld met kaarten en 
foto's. Een boek met 90 pagina's A4 in een ring. Een 
lezenswaardig boek voor mensen met interesse voor deze 
buurtschap en haar bewoners. 
Verkrijgbaar door overmaken van € 11,35 (incl. verzendkosten) 
op Raborek. nr. 33.59.50.698 t.n.v. W. Bos. Het is ook te koop bij 
boekhandel Van Lunteren in Woudenberg en Vos in Achterveld. 
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BOEKBESPREKING (2) 
Begraafplaats Glashorst te Scherpenzeel 
Historisch onderzoek van het oude gedeelte; deel II. 
In 1997 verscheen deel I, dat het oudste gedeelte van de 
begraafplaats (Vak C 1) beschrijft. 
Nu is deel II verschenen met een beschrijving van Vak A, B, C II, 
C III, D III en E. In deze vakken werd van 1917 tot heden 
begraven. Met deze uitgave is de inventarisatie van het oude 
gedeelte afgerond. Samensteller Jan Osnabrugge is er ook deze 
keer weer in geslaagd een grote hoeveelheid informatie in 70 
pagina's overzichtelijk te ordenen. In het eerste gedeelte staan 
alle begraven personen in alfabetische volgorde. Telkens wordt 
de naam en voornaam genoemd van de begraven persoon, met 
geboorte en overlijdensjaar, soort grafuitvoering (steen, zerk 
enz.) en de locatie. 
Het volgende gedeelte is de ordening per vak. Telkens eerst een 
overzichtskaartje, daarna de personen op volgorde van 
grafnummer. U kunt als het ware met het boek in de hand over 
de begraafplaats lopen en elk gewenst graf vinden. 
Hiermee heeft Jan Osnabrugge een nuttig werk verricht voor 
nabestaanden, historisch geïnteresseerden en genealogen. Een 
belangrijk werk dat veel lof verdient. 
Het boek kwam tot stand op verzoek en in samenwerking met de 
gemeente Scherpenzeel. De plattegrond tekening en de foto's 
werden verzorgd door Chris Sangers. De mooie, strakke lay-out 
is uitgevoerd door Jan Penning. Het ligt ter inzage in ons 
documentatiecentrum. 
Wie het wil kopen kan het daar afhalen tegen betaling van 
€ 12,50 Deel I is ook nog verkrijgbaar, ook voor € 12,50. 
Bestellen kan ook: € 16,- (incl. verzendkosten) overmaken op 
Postgiro nr. 4073464 t.n.v. Oud Scherpenzeel, o.v.v. Boek 
Begraafplaats Glashorst. Vermeld duidelijk of u deel I en/of 
deel II wilt hebben! 
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HENDRIKJE en HENDRIKA VALKENBURG 
Zo af en toe doen zich in een familie bijzondere zaken voor. Met 
behulp van mede-onderzoeker Piet Valkenburg uit Veenendaal 
openbaart zich weer iets in de familie, dat ik u niet onthouden wil. 
Integendeel, het moge u uitnodigen ook iets prijs te geven en 
daarvan "den volke kond" te doen. 
Wat is dan wel het bijzondere in dit geval. Het is een beetje 
ingewikkeld, maar ik waag het er op het u duidelijk proberen te 
maken. 
De basis ligt bij ene Hendrik Valkenburg, geboren in 1872 en 
overleden in 1942. Hij is dus redelijk oud geworden. 
Deze Hendrik is twee keer getrouwd geweest. Nu is dat niet zo 
bijzonder, nu niet, maar ook toen niet. 
De eerste keer trouwt hij op 4-2-1897 met Hendrikje van de Wilt. 
Samen krijgen zij op 1-11-1897 een meisje, dat als Hendrikje 
Valkenburg door het leven gaat. Je zou kunnen zeggen, dat ze 
"van de beddenplank" was. Het was nog net netjes! 
Haar moeder, Hendrikje van de Wilt, overlijdt 21-8-1898. Zij heeft 
haar dochter dus nog geen jaar meegemaakt en ook het huwelijk 
heeft maar kort geduurd. Onze Hendrik bleef dus achter met een 
baby. Een kind ter adoptie aanbieden was er niet bij. Maar er 
moest wel wat gebeuren. Hij moest wel werken, kinderopvang 
bestond nog niet, en Hendrikje had wel verzorging nodig. Wie 
hem bijgestaan heeft, weten we niet. Wel is bekend, dat Hendrika 
van de Woerd op 1-12-1899 met hem in het huwelijk trad. Haar 
ja-woord had vruchtbare gevolgen. Zij krijgen 5 kinderen. Nu is 
dat niet zo bijzonder, maar één van hen is een meisje, dat 
Hendrika Valkenburg genoemd wordt en geboren is op 27-3-
1903. Dus in één gezin is er een meisje dat Hendrikje heet en 
één dat Hendrika heet. Ik neem aan, dat beiden in hetzelfde 
gezin zijn groot gebracht. Och de ene Heintje noemen en de 
ander Hendrika of Henny. Verwarrend is het wel, maar het is nog 
wel te volgen. Spannend wordt het pas later. Let maar eens op. 
Hermanus Treffers, geboren in 1898 verschijnt ten tonele. Ook hij 
trouwt twee keer. De 1̂ ^̂  keer als 23-jarige met Hendrikje op 
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13-11-1921 te Woudenberg. Hendrikje wordt niet oud. Zij overlijdt 
in 1954. Hermanus is weliswaar van dezelfde leeftijd en dus ook 
niet echt oud, maar op die leeftijd alleen blijven is ook maar niks. 
Hij trouwt voor de 2̂® keer. En u mag raden met wie. Inderdaad, 
met Hendrika Valkenburg, de halfzus van Hendrikje. Hendrika, in 
1903 geboren, is dus ook zo jong niet meer en beiden zullen best 
geweten hebben, waar ze aan begonnen. Zij trouwen op 14-9-
1956. (Ik had er bij kunnen zijn.) Hendrika overlijdt 11-8-1987 en 
Hermanus is iets eerder overleden, nl. 10-6-1985. Beiden zijn 
ouder dan 80 jaar geworden. 
Die Hermanus is ruim 86 jaar geworden(1898-1985). Daarvan is 
hij gehuwd van 1921-1954 en van 1956-1985, dus 52 jaar, terwijl 
hij laat in de huwelijksboot stapte. Wat hij voor zijn huwelijk 
uitgespookt heeft, is ons onbekend. We mogen wel aannemen, 
dat later alles in de familie is gebleven. 
Mocht u het toch een beetje te ingewikkeld vinden hoe het nu 
precies in elkaar zit, teken het dan maar eens als een harkje uit. 
Succes. 

Maarn, Jan Valkenburg. 

NIEUWE LEDEN 2001 
(in alfabetische volgorde) 
Uit Scherpenzeel: 
De heer A. Albrecht. 
Mevrouw A. van Altena-Vink. 
Mevrouw H. J. Bathoorn. 
De heer & mevr. A.v.d.Berg. 
J. B. v.d. Bosch. 
B. A. R. J. Bots. 
De heer & mevr. W. van Bruggen. 
De heer & mevr. J. den Dekker. 
De heer C. H. v.Dijk. 
De heer & mevr. J. van Donkelaar. 
Mevrouw C. D. van Donselaar. 
G. Doornenbal. 
Mevrouw W. Dorsman-Moerman. 
De heer P.G. Engel. 

De heer J. van Engelenburg. 
De heer & mevr. E. J. v.d. Fliert. 
De heer & mevr. W. Gerritsen. 
Fam. D. Geurts. 
W. van Ginkel. 
De heer & mevr. G. van Ginkel. 
Fam. G. J. v. Ginkel. 
Fam. W. van Ginkel Jr. 
De heer P. van de Grift. 
De heer & mevr. G. van Grootheest. 
E. Hardeman. 
H. Heikamp. 
De heer & mevr. D. Hendriks. 
De heer D. der Hoed. 

27 



De heer & mevr. A. Jansen. 
Mevrouw T. v.d. Kaa-de Leeuw. 
Fam. J. L. van Kampen. 
Fam. De Korte-van Buuren. 
Fam. A. Leeuwdrent. 
De heer & mevr. A. van Maanen. 
De heer H. Mens. 
R. Methorst. 
De heer & mevr. W. Methorst. 
De heer H. Methorst. 
De heer H. Oskamp. 
De heer & mevr. H.A. den Ouden. 
De heer & mevr. A. van de Peut. 
De heer & mevr. H.A. Renes. 
Mevrouw J. Rensenbrink. 
De heer & mevr. J.H. Rijlaarsdam. 

Uit Renswoude: 
De heer & mevr. J. van de Haar. 

Uit Woudenberg: 
Dhr. & mevr. C. van Woudenberg. 
De heer & mevr. H.J.v.d. Vliert. 
Fam. G. Broekhuizen. 

Van elders: 
De heer G.J. Bakker, Leiden. 
Mevrouw H Goistein, Zurich (OH) 
Mevrouw G.A. Hogendoorn-Hooijer, 
Vessem. 
Mevrouw Langeler, Oosterbeek. 
Dr. H. Maazen, Leusden. 
Mevr. R. Rosier-Schinkel, Leusden. 

NIEUWE AANWINSTEN 
Ontvangen van: 

Gemeente Scherpenzeel 

Gelderse Mij. van Landbouw 
en C.B.T.B 

Fam. N. Robbertsen. 
Mevrouw D. Snijders. 
De heer J. J. Treels. 
C. Valkenburg (Beukenlaan). 
C. Valkenburg (Lindenlaan). 
De heer & mevr. N. Valkenburg. 
De heer & mevr L.H.J. Veenendaal. 
De heer & mevr. G. Veenhof. 
Mevrouw N. Veenvliet-van Egdom. 
De heer G. van Veldhuizen. 
De heer & mevr. A. v.d. Vliert. 
De heer G. Wagensveld. 
Mevrouw W. E. Wagensveld. 
De heer W. Wassink. 
De heer W. Werkman. 
Mevrouw M. Wolswinkel-Rommers. 

Fam. P. Overvest. 

Fam. G. de Greef. 
J.J. van de Breggen. 
Fam. A. de Greef. 

J.J. Scherpenzeel, Doorn. 
J. Veldhuizen, Overberg. 
H. Verkerk, Wijk bij Duurstede. 
De heer W. Westerhuis, Amersfoort. 
Mevrouw A. Wormgoor, Matraai 

(Curasao). 

- Een lezenaar die gebruikt is in de 
voormalige trouwzaal van Huize 
Scherpenzeel. 

- Het archief van deze twee 
bonden. 
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Dhr. G. Vink 
Dhr. M. Seijdell 

Mevr. A. Buddingh-Kleinveld 
Mevr. G. Hazeleger-Valkenburg 

Dhr. J. van Eist 
Mevr. Bakker-Groothand 

Dhr. G. Stotijn, Elsloo 

Mevr. J. Berendse-van Roekei 

Fam. M.P. Rotte 
Schietver. "Scherpenzeel" 
via dhr. M.A.Wigtman 

- Een klein zakatlasje, enz. 
- Handweefgetouw, gebruikt in de 

voormalige bandweverij "De 
Driekleur". 

- Verscheidene foto's 
- "Wat deed jij in de oorlog, 

moeder?" 
(Vrij Nederland 3-5-1980). 

- Drie poken en een turftang. 
- Bonnen voedingsmiddelen oorlog 

1940-45. 
- Knipsel uit 1902, afbeelding 

koninginnedag; aubade 
kinderen voor Huize Sch'zeel. 

- Prijscourant 1941. 
- Drukmeter. 
- Folders. 
- Benzinebrander. 
- Schietlood. 
- Telefoonkist van 

buitenschietbaan. 
- Wandbord Open Ned. Kamp. 

Hondenbiatlon. 

VAN DE REDACTIE 
Het vorige nummer- IS''® jaargang, nr. 4 

Op het vorige nummer hebben we leuke en attente reacties 
gehad. Met name het artikel over Overeem bv werd erg 
gewaardeerd. 

Mevrouw Dee-Weerd (Nel) uit Leusden, dochter van Bart Weerd, 
was blij verrast haar vader als jonge man afgebeeld te zien op de 
voorkant van het blad. Zij weet zich nog veel te herinneren en het 

29 



is zeker interessant haar eens aan het woord te laten over haar 
vader als smid in Scherpenzeel en andere Scherpenzeelse 
herinneringen. 
Een rectificatie is op zijn plaats bij de foto op bIz. 17. Het is niet 
Ep Veldhuizen die achter het bureau zit, maar Willem (Wim) 
Overeem. Zijn dochter Hanny maakte de redactie daar zeer 
terecht op attent. 

Op pag. 23 mist u In het artikel Jan Overeem, de oprichter van 
Overeem bv, een beschrijving van zoon Kees. De samensteller 
van het overzicht beschikte nog niet over alle relevante 
gegevens. In het juni-nummer hopen we deze te kunnen 
vermelden. 

\ü)\B^^^\^m 
Nu ook voor al uw kopieerwerk 

Zwart/Wit en Kleur 
Drukken en ontwerpen in één pand!! 

Tel.: (033) 433 37 63 
stationsweg 346a • Postbus 73 • 3925 ZH Scherpenzeel 

IC eth^rst 
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Het vorige nummer - 13*̂ ^ jaargang, nr. 4 

De kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 
zaterdag 25 mei 2002 

bij één van de redactieleden te zijn ingeleverd. 

^ ^ "K X >z 

Ondergetekende, dhr/ mevr.: 

Straat en huisnummer: 

Postcode + woonplaats: 

geeft zich op als lid van de Vereniging "Oud-Scherpenzeel" tegen 
een contributie van € 10,- per jaar. 

Handtekening: 
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Midden in de samenleving 
De Rabobank staat midden in de samenleving 
Dat merkt u aan onze manier van werken en aan onze 
betrokkenheid met de regio Zo komt u onze naam vaak 
tegen als sponsor van lokale initiatieven op het gebied 
van sport, kunst en cultuur. 
Dat bedoelen wij met. midden in de samenleving. 

Rabobank 


