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VAN DE BESTUURSTAFEL
Zo door de jaren heen is er al heel wat geschreven over de geschiedenis
van Scherpenzeel. Onontbeerlijk daarbij zijn natuurlijk allerlei bronnen die
een deel van die historie prijsgeven. Veel waardevolle documenten zijn
helaas in de oorlog verloren gegaan; andere zijn veilig opgeborgen in het
gemeentearchief in Ede. In het documentatiecentrum van onze vereniging
wordt ook historisch interessant materiaal bewaard. Maar ook u bent een
belangrijke informatiebron. Veel Scherpenzelers hebben ons al
geïnformeerd over vroeger: over hun schooltijd, hun werk hun familie en
ga zo maar door. We maken daar dankbaar gebruik van en schrijven de
verhalen op, zodat ze nu en later door iedereen zijn terug te lezen. Wat
achter ons ligt is geschiedenis en dat hoeft niet per se heel lang geleden te
zijn. Er zijn leden die het op prijs stellen als in ons verenigingsblad meer
aandacht wordt geschonken aan het recente verleden. Dat lijkt niet zo
ingewikkeld, want tenslotte weten velen daar nog alles van. Een mooi
voorbeeld is het verhaal van Gerard Bakker over de zonnewijzer verderop
in dit blad. Als u ons op ideeën brengt dan willen we graag met u verhalen
uit nog niet zo lang vervlogen tijden op schrift stellen. We zijn benieuwd
naar uw reacties.
In december werden we opgeschrikt door het bericht dat ons bestuurslid
Piet Valkenburg ten gevolge van een inwendige bloeding in zijn rug een
dwarslaesie heeft opgelopen. Dat is verschrikkelijk, maar Piet is een zeer
positief ingesteld persoon die vooral gericht is op zijn mogelijkheden en
niet op zijn beperkingen. Op dit moment revalideert hij in De Hoogstraat.
Zijn tijdelijke adres is:
Revalidatiecentrum "De Hoogstraat",
Paranadreef 2, 3563 AZ Utrecht
Afd. AB1, kamer B-4-05 (4e verdieping)
We zijn ervan overtuigd dat Piet zijn werk als archivaris en bestuurslid op
termijn weer met verve zal kunnen doen.
De komende tijd staan er veel activiteiten op stapel. Voor sommige
activiteiten wordt u elders in dit blad uitgenodigd u aan te melden als
deelnemer, voor andere is dat niet of nog niet nodig. Om het voor u
overzichtelijk te maken, is een Activiteitenkalender opgesteld. Dan kunt u
het programma vast op de kalender schrijven.
In navolging van andere ondernemers zijn ook Miss Janet, Vakfotografie
Westerduin en Pater Mode toegetreden tot het gezelschap van sponsoren
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van onze vereniging. We zijn ook hen uiteraard zeer erkentelijk!
Ik ben er zeker van dat u dit blad weer met veel plezier zult lezen en ik
nodig u van harte uit aanwezig te zijn bij onze activiteiten de komende
tijd.
Wim van den Berg,
voorzitter.

ACTIVITEITENKALENDER
Activiteit:
Open Dag
Excursie Pyramide van Austerlitz
Excursie naar Rhenen
Avondwandeling
Open Monumentendag
Najaarsvergadering

Wanneer:
10 mei
5 juni
21 juni
27 juni
13 september
28 oktober

13.00 - 17.00 uur
18.30 - 21.30 uur
09.30 - 17.00 uur
18.30 - 21.30 uur
10.00 - 16.00 uur
19.30 - 22.00 uur

Elke dinsdagavond is het documentatiecentrum in het Koetshuis aan de
Burgemeester Royaardslaan geopend van 19.00 – 21.00 uur .

JAARVERSLAG 2013
Het jaar 2013 ligt al weer achter ons en het bestuur kan terug zien op een
prima jaar voor onze vereniging. Het ledenaantal is gestegen en bedraagt
momenteel 816.
Wij zijn blij dat wij door onze activiteiten zo veel mensen hebben doen
besluiten lid te willen worden van Oud Scherpenzeel. We blijven streven
naar een ledental van 820.
Het bestuur heeft zeven maal vergaderd.
Het documentatiecentrum is van september tot en met april elke
dinsdagavond en op verzoek ook op dinsdag overdag geopend. Veel
bezoekers hebben hun weg daarheen gevonden!
Dankzij vele vrijwilligers, actief in diverse werkgroepen, kan al het werk
van de vereniging voortgang vinden
De redactie van ons verenigingsblad heeft veel kopij verwerkt. Zij heeft 4
mooie uitgaven samengesteld. De redacteur, Henk Schuurman, zijn we
erkentelijk voor het feit dat hij dit elk jaar weer op zo’n voortreffelijke
wijze voor ons heeft verzorgd, maar helaas gaan wij nu afscheid van hem
nemen en zal Mark van den Berg zijn werkzaamheden overnemen.
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Met dank aan Martin Wigtman wordt onze website goed bijgehouden.
Velen maken hiervan gebruik.
De algemene ledenvergadering op 5 maart 2013 werd door ruim 140
leden bijgewoond.
Wij herdachten ons bestuurslid Jaap Smit die was overleden en de
bestuursleden Wim van den Berg en Mirjam de Wijs werden herbenoemd.
Wim Schimmel was niet herkiesbaar en trad af als voorzitter. Wim van den
Berg nam de voorzittershamer over en ons nieuwe bestuurslid Henk van
der Hoeff werd welkom geheten.
Na deze huishoudelijke zaken werd de oud-voorzitter Wim Schimmel op
een ludieke manier in het zonnetje gezet en daarna volgde er een
interessante presentatie over Paleis Soestdijk, door de heer Altenburg,
directeur van het paleis.
Op 25 mei vond de jaarlijkse excursie plaats. Deze keer naar Amerongen,
zo dichtbij, maar zo interessant. Tevens hebben wij die dag geassisteerd
bij de Landgoeddag, georganiseerd voor de Vereniging Landgoedvrienden.
Ook dit jaar hebben wij meegedaan aan de Jaarmarkt op 29 mei en zijn er
weer Open Dagen gehouden, waarvan enthousiast gebruik is gemaakt. Zij
stonden in het teken van 200 jaar Koninkrijk, Landbouw op het Landgoed
en Burgemeesters in Scherpenzeel.
Op 21 juni was er een interessante wandeling waarin o.a. de Moriahoeve
werd aangedaan en
18 september organiseerden wij een bedrijfsbezoek aan de 3 boerderijen
van fam. De Greef.
De najaarsledenvergadering op 22 oktober werd gehouden in
partycentrum “Boschzicht” en werd bezocht door ca. 150 leden.
Ons nieuwe bestuurslid Jaap Rauw werd voorgesteld.
Johan de Kruijff, voorzitter van Oud Woudenberg, hield een lezing over
het schijnvliegveld te Soesterberg en daarna waren er leuke beelden van
ex-topvoetballers uit Scherpenzeel.
Tijdens de winteravondmarkt op 12 december waren wij wederom
vertegenwoordigd.
Cobi Schuur,
secretaris.
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JAARREKENING 2013
Het jaar 2013 is afgesloten met een positief resultaat van € 134. Het
volledige verslag staat op onze website www.oudscherpenzeel.nl. U vindt
daar onder het kopje Financieel verslag alle overzichten die bij de
jaarrekening 2013 en de begroting 2014 horen. De jaarrekening is in de
bestuursvergadering van 21 januari 2014 goedgekeurd door het bestuur.
De kascontrolecommissie heeft de jaarrekening op 18 januari
gecontroleerd en goedgekeurd.
Op de ledenvergadering van 11 maart jl. zijn de penningmeester en de
overige bestuursleden op voorspraak van de kascommissie gedechargeerd
voor het financieel gevoerde beleid over het boekjaar 2013.
Hieronder een overzicht van de kosten(in euro’s) per lid
AFDELING
WERK.2013
BEGR.2013
401: Huisvesting
5,31
5,50
410: Bestuur
3,41
2,78
420: Doc.Centrum
0,53
0,80
430: Automatisering
0,86
0,75
440: Verenigingsblad
6,01
5,38
450: Excursie
1,62 +
2,50 +
Totaal kosten
17,74
17,71
450:Bijdrage excursies
1,53
2,50
Div.opbrengsten
0,76
0,56
Bijdrage adv. en sponsors 0,61 0,31 Netto kosten per lid
14,84
14,34
Lidmaatschap
15,00
15,00
Positief resultaat p. lid
0,16
0,66
Aantal leden
816
800

BEGR.2014
5,67
3,09
0,57
0,73
6,34
1,83 +
18,23
1,83
0,61
1,34 14,45
15,00
0,55
820

Automatische incasso 2014
De overgang naar het IBAN en SEPA gebeuren is nogal moeizaam, het
heeft me veel moeite en tijd gekost om dit in goede banen te leiden, maar
het is gelukt.
Ik hoop u voldoende te hebben ingelicht, heeft u nog vragen mail me dan
gerust.
Henk Beulenkamp, penningmeester.
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BURGEMEESTER VISSER OP BEZOEK
In december mochten we onze nieuwe burgemeester verwelkomen in ons
documentatiecentrum in ’t Koetshuis. Bij binnenkomst stond de heer
Visser direct oog in oog met een foto van zichzelf die deel uitmaakt van de
tentoonstelling ‘Burgemeesters in Scherpenzeel’. Deze expositie is
samengesteld ter gelegenheid van de komst van burgemeester Visser naar
Scherpenzeel. Na kennismaking met bestuursleden werd de burgervader
geïnformeerd over de doelstellingen en activiteiten van onze vereniging.
Met het bezoek onderstreepte de heer Visser het belang dat onze
vereniging in cultuurhistorisch opzicht heeft voor Scherpenzeel. Niet lang
geleden werd die waardering vanuit het gemeentebestuur nog bevestigd
door honorering van een subsidieaanvraag voor 2014. Wim van den Berg
bedankte het gemeentebestuur hiervoor. Tijdens een rondleiding werd in
de genealogieruimte ook een overlijdensakte van een oudoom van
burgemeester Visser gevonden. Hij was in de oorlog ingekwartierd in
Scherpenzeel en kort voor de bevrijding hier overleden. We zijn er trots op
dat we burgemeester Visser deze middag mochten inschrijven als nieuw
lid van onze vereniging. Om de historische kennis over Scherpenzeel te
kunnen opvijzelen, kreeg de burgemeester aan het eind van zijn bezoek
een informatiepakket overhandigd.

Burgemeester Visser laat zich informeren over onze vereniging
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EXCURSIE PYRAMIDE VAN AUSTERLITZ
Donderdagavond 5 juni organiseren we een excursie naar de Pyramide
van Austerlitz. In het bezoekerscentrum wordt een dvd over de Franse Tijd
in ons land getoond en vertellen Gert
Roebersen en Nico Drenthe ons over die
periode in de vaderlandse geschiedenis.
Gert en Nico, beiden lid van onze
vereniging, zijn als gids werkzaam bij het
bezoekerscentrum. Na hun verhaal
beklimmen we de Pyramide en kunnen we
genieten van het fantastische uitzicht. Uiteraard wordt er voor koffie
gezorgd. Omdat Gert en Nico kosteloos als gids willen optreden bedragen
de kosten slechts € 5,- p.p.!
We vertrekken om 18.30 uur met eigen auto’s vanaf de parkeerplaats bij
het Koetshuis en we zijn rond 21.30 uur weer thuis.
Voor dit interessante uitstapje kunt u zich opgeven bij Wim van den Berg
telefoon: 2772183.

EXCURSIE OP 21 JUNI 2014 NAAR RHENEN.
Traditiegetrouw organiseren wij elk jaar een dagexcursie. Zoals u van ons
gewend bent bieden wij u enkele interessante geschiedkundige
onderwerpen aan in combinatie met gezelligheid en lekker eten. Evenals
vorig jaar hebben we gekozen voor een bestemming dicht bij huis, die we
met eigen auto gemakkelijk kunnen bereiken.
We gaan naar Rhenen, een plaats met stadsrechten en een interessante
historie.
Waarschijnlijk kent u de plaats wel, maar na zoveel informatie gaat u de
plaats toch met andere ogen bekijken.
Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:
9.30 uur
: Vertrek vanaf De Breehoek,
10.15 uur
: Welkom met koffie en gebak bij “De Koning van
.
Denemarken”.
10.45 uur
: Gidsen halen ons op en nemen ons mee voor een
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rondleiding in de prachtige Cunerakerk. Helaas staat de toren momenteel
voor restauratie in de steigers, maar de kerk van binnen is ook zeker de
moeite waard.
12.30 uur
: Uitgebreide lunch bij “De Koning van Denemarken”.
14.00 uur
: Wederom worden we door gidsen opgehaald voor een
.
stadswandeling door het schilderachtige Rhenen.
De wandeling zal ongeveer een uur in beslag nemen en hierna willen we
voor degenen die nog zin en energie hebben, een bezoek brengen aan het
oorlogskerkhof met informatiecentrum op De Grebbeberg. De kosten
bedragen €. 25,00 per persoon, dit is inclusief alles. Er kunnen maximaal
45 deelnemers mee. U kunt inschrijven met een introducé, maar leden van
Oud Scherpenzeel gaan voor.
Aanmelden kunt u bij Cobi Schuur, tel.033-2588677.

OPEN DAG 10 MEI
Zaterdag 10 mei is er voor jong en oud weer een open dag in het Koetshuis
aan de Burgemeester Royaardslaan. In het documentatiecentrum is een
schat aan historische gegevens over de geschiedenis van Scherpenzeel
opgeslagen. In de bibliotheek zijn naast boeken ook veel fotoalbums te
bekijken met schoolfoto’s en afbeeldingen van verenigingen, bedrijven,
gebouwen, personen en ga zo maar door. Wie geïnteresseerd is in
familiegeschiedenis kan daarvoor terecht in de genealogieruimte waar
veel te vinden is over voorouders. Meer dan vijftienduizend foto’s zijn
inmiddels gedigitaliseerd, beschreven en gemakkelijk terug te vinden op
de computer. Op de zolder van het Koetshuis ligt een uitgebreide
verzameling van oude voorwerpen die stuk voor stuk wat vertellen over
de plaatselijke geschiedenis. Bovendien is het tijdens de open dagen altijd
erg gezellig en halen bezoekers onder het genot van een kopje koffie
herinnering met elkaar op. U bent tussen 13.00 – 17.00 uur van harte
welkom.
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DE MYSTERIEUZE VERDWIJNING VAN EEN ZONNEWIJZER.
Kortgeleden kreeg onze vereniging de restanten van de oorspronkelijke
zonnewijzer die in het park bij Huize Scherpenzeel stond overhandigd door
een medewerker van de gemeente. In de jaren zestig was de zonnewijzer
op onverklaarbare wijze verdwenen uit het park. Nu, ongeveer 50 jaar
later, wordt de ware toedracht van de mysterieuze verdwijning
opgehelderd door spijtoptant Gerard Bakker, tegenwoordig woonachtig in
Leiden.
Tijdens een strenge winter lag er ijs op de gracht rond Huize Scherpenzeel.
Mijn vriend Joop Zwaan en ik zagen dat kwajongens de zonnewijzer die in
het park stond (wat er nog van over was) op het ijs zetten en met de zware
gietijzeren voet over het gladde ijs rakelings langs een wak lieten suizen.
Wie kon de zonnewijzer het dichtst langs het wak laten glijden? U raadt
het al: op zeker ogenblik verdween de zonnewijzer naar de bodem van de
gracht. Samen met Joop ging ik ’s avonds gewapend met een lange stok
terug naar het wak om de zonnewijzer op te vissen. Via de bevroren vijver,
de achtertuin van familie Zwaan (toenmalige AMRO-bank) en onze tuin
(van smederij Bakker) brachten we de zonnewijzer stilletjes bij ons thuis op
zolder. Een week later vroeg mijn vader
ietwat lacherig hoe die oude zonnewijzer
daar kwam…Jaren later, eind jaren zeventig,
toen ’t Koetshuis werd gerestaureerd,
besloten mijn moeder Sophie en ik (mijn
vader is in 1973 overleden) om de heer Lein
Wisse van gemeentewerken te informeren
over de zonnewijzer. Zo kwam de
zonnewijzer in handen van de gemeente. De
voet is weer gebruikt bij de zonnewijzer die
nu in het park bij ’t Koetshuis staat.
Historisch besef van Gerard en Joop (nu
beiden lid van onze vereniging) heeft ervoor
gezorgd dat de zonnewijzer niet definitief uit
beeld is verdwenen en voor het nageslacht verloren is gegaan. In ons
documentatiecentrum worden de resten van wat eens een zonnewijzer
was nu zorgvuldig opgeslagen en bewaard.
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EEN ROZENBURGSE VETERAAN
In 2009 bracht de deelgemeente Rozenburg een boekwerkje uit onder de
titel “Daarom is herdenken belangrijk’’. In dit boekwerkje vertellen
Rozenburgse veteranen hun verhaal. Een van deze veteranen is Pieter van
Meerkerk, die – zo blijkt – in de meidagen van 1940 in Scherpenzeel
gelegerd was. In zijn verhaal zijn dus de belevenissen in onze omgeving
opgetekend. Van de deelgemeente Rozenburg kregen wij de toestemming
om dit verhaal (in verkorte vorm) ook te publiceren in ons verenigingsblad.
Het is ruim 70 jaar geleden, maar Pieter van Meerkerk kan zijn militaire
diensttijd en zijn ervaringen in de meidagen van 1940 nog zeer goed voor
de geest halen.
Pieter van Meerkerk werd geboren in Kinderdijk (gemeente NieuwLekkerland). Na de lagere school gaat hij naar de Mulo. Hij maakt de
opleiding niet af, maar treedt op 15-jarige leeftijd als plaatwerker in dienst
bij een scheepswerf. Om z’n kansen op de arbeidsmarkt te vergroten,
volgt hij naast zijn werk een cursus scheepsbouwkundig tekenen bij PBNA.
Ook gaat hij naar de avondvakschool en volgt hij particulier bijles.
Het verhaal van Pieter van Meerkerk begint op
3 januari 1938, wanneer hij op 19-jarige leeftijd
naar Den Haag reist om de dienstplicht te gaan
vervullen. “Per jaar waren er twee lichtingen,
elk van ongeveer 24 personen. We werden op
het station opgevangen door een sergeant en
die bracht ons naar de Alexanderkazerne. Daar
werden we ondergebracht in een van de
gebouwen. Toen we op onze kamer zaten uit
te puffen van alle beslommeringen van die
dag, kwam er een opperwachtmeester binnen.
Met een streng gezicht en een zware stem zei
hij: “Vanaf nu staan jullie onder de krijgstucht”.
Al snel bleek wat dat inhield, je had niks te
vertellen en moest doen wat je gezegd werd. We kregen een stalen bed
toegewezen met een canvas zak en een kussen, allebei gevuld met stro, en
dekens en lakens. Het moest zogenaamd gezond zijn om op die harde
strozak te slapen, maar lekker lag het niet. De eerste nachten heb ik geen
oog dichtgedaan. Het was echt afzien.”
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Artillerie opsporen
Tot zijn eigen verrassing blijkt Pieter van Meerkerk te zijn ingedeeld bij de
‘Schoolmeetafdeling’, bestaande uit de Licht- en Geluid-meetdienst. “Bij
de keuring, eind 1937, kon je opgeven waar je geplaatst wilde worden.
Toen ze het aan mij vroegen, gaf ik als antwoord: “Dat maakt me niks uit,
als ik maar zo kort mogelijk in dienst hoef.” Dat ik bij de
Schoolmeetafdeling belandde, kwam waarschijnlijk doordat ik ervaring
had met scheepsbouwkundig tekenen. Een andere verklaring kan ik niet
bedenken”, aldus de Rozenburgse veteraan.
Wat was de functie van de Licht- en Geluidmeetdienst?
“Wij moesten vijandelijke artillerie opsporen en de exacte coördinaten van
deze batterijen doorgeven aan onze eigen artilleriecompagnie. Die
schakelde ze dan vervolgens uit. Althans, dat was de bedoeling. Voor mij
was het allemaal nieuw. We leerden om te gaan met een theodoliet
(instrument om hoeken te meten), een richtcirkel, microfoonpotten en
een speciale veldtelefoon met morsesleutel. Ik heb er veel van
opgestoken.”

Mobilisatie
Na 5 ½ maand wordt Pieter van Meerkerk ontslagen uit militaire dienst en
mag hij naar huis. “Ik kon eindelijk weer doen waar ik zin in had.” Die
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vrijheid is van korte duur, want in augustus 1939 vindt de mobilisatie
plaats. Hij moet zich melden in een school in Den Haag en gaat van daaruit
naar Driebergen. “We werden ondergebracht in een verenigingsgebouw
dat helemaal was leeggehaald en was volgegooid met stro. Hier moesten
we de nacht doorbrengen, hoewel het meer leek op een koeienstal dan op
een slaapplaats voor mensen. De volgende dag vertrokken we naar Huis
ter Heide, waar we terechtkwamen in een voormalig tehuis voor
gehandicapte kinderen. In verband met de mobilisatie waren die naar
elders vertrokken. Na enkele maanden gingen we naar Bos en Duin, waar
we in verschillende villa’s werden gehuisvest. Enkele van die villa’s lagen
aan de weg tussen Zeist en Den Dolder, vlakbij vliegveld Soesterberg.”
Scherpenzeel
Tijdens de mobilisatie is soldaat Van Meerkerk ingedeeld bij de
Lichtmetingseenheid van de 1e Artillerie Meetcompagnie van het vierde
legerkorps. De eenheid bestond uit vijf meetposten, van Bunschoten tot
en met Scherpenzeel, allemaal gevestigd op de omloop van een kerktoren.
De centrale, een grote cabineauto, was diep ingegraven op de hoek
van de weg langs de Leusderheide en de weg naar Soesterberg. Pieter
bemande samen met een aantal kameraden de meetpost Scherpenzeel,
met als noodpost Woudenberg. “Dit was een hoge uitkijkpost van vijf
verdiepingen bij een boerderij, gelegen tussen veel bomen maar met vrij
uitzicht”, vertelt hij. “Deze noodpost was gebouwd omdat Scherpenzeel in
de Hollandse Waterlinie
lag en, als dat nodig was,
onder water zou worden
gezet. (Bedoeld is de
Grebbelinie, red.)

We gingen regelmatig
naar
Woudenberg,
omdat we daar onze
eigen
schuilkelder Nederlandse militairen in een Ford voor café ’t
moesten bouwen voor Zwaantje.
twaalf personen.”
Lichtkogelaffaire
In de ijskoude winter van 1939 doen steeds vaker geruchten de ronde over
Duitse spionageactiviteiten. Vanaf een nog onbekende plaats worden ’s
nachts lichtkogels afgeschoten. De Lichtmetings-eenheid krijgt de
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opdracht om de locatie in kaart te brengen. Van Meerkerk: “We werden
op verschillende posten uitgezet. Ik kwam terecht op de kerktoren in
Bunschoten, waar we met onze theodoliet metingen moesten verrichten.
We hadden dienst van ’s avonds 19.00 uur tot de volgende morgen
07.00 uur. Er was een wisselschema opgesteld en als we niet op wacht
hoefden te staan, gingen we het dorp in. Bijna overal werden we gastvrij
onthaald voor een kop koffie. Na drie weken meten was duidelijk dat de
lichtkogels op vaste dagen en tijden in het plaatsje Austerlitz werden
afgeschoten. Naar later bleek door een Nederlandse luitenant en een paar
burgers. De militaire politie heeft ze gevangen genomen en afgevoerd.”
Bombardement
In de vroege ochtend van 10 mei 1940 vallen Duitse troepen Nederland
binnen. Als de manschappen van de Lichtmetings-eenheid om kwart voor
twaalf ‘s nachts worden wakker gemaakt, zijn er al hevige luchtgevechten
boven vliegveld Soesterberg. “We moesten ons als de wiedeweerga
aankleden en in het donker al onze spullen bij elkaar zoeken en in een
plunjezak doen. Door de luchtgevechten was het niet gemakkelijk om snel
met onze auto’s vanuit Bos en Duin naar onze post in Scherpenzeel te
komen. Onderweg werden
we in de buurt van Austerlitz
twee keer door Duitse
vliegtuigen
onder
vuur
genomen. Om dekking te
zoeken, reed onze chauffeur
gelijk de bossen in. Daar
wachtten we totdat de
vliegtuigen
niet
meer
overkwamen.
Uiteindelijk
kwamen we in Scherpenzeel
aan. We zeulden onze spullen naar boven en plaatsten ze op de omloop.
Vanuit de centrale post kregen we de opdracht om onze meetapparatuur
naar een vast punt te richten en alle instellingen op nul te zetten. Die
eerste nacht konden we geen lichtflitsen van vijandelijke vuurmonden
waarnemen. De volgende dag kwamen drie Duitse vliegtuigen uit
oostelijke richting aanvliegen. Ze bombardeerden ‘onze’ kerk. Gelukkig
werden wij niet geraakt, maar de huizen rondom de kerk lagen in puin.
14

Voor ons was het een hele opluchting dat we niet waren geraakt. Want
toen de bommen vielen, knepen we ‘m allemaal flink.”
(De huizen rond de kerk werden vernietigd door artilleriebeschietingen, red.)

Twee batterijen uitgeschakeld
Vanwege het bombardement wordt de meetpost in Scherpenzeel
ontruimd en vertrekt de eenheid van Pieter van Meerkerk naar de
noodpost in Woudenberg. Als ze daar arriveren, zijn de bewoners van de
boerderij al geëvacueerd. (Het is niet bekend welke boerderij dit betrof.
Wellicht de Pothbrug? Zat men in de watertoren?, red)

“We hebben onze apparatuur via vier verdiepingen naar de vijfde
gesjouwd en opgesteld. Vanuit de centrale kregen we weer een vast punt
aangewezen, waarna de metingen begonnen. Twee keer kwamen we een
vijandelijke batterij (vier stuks geschut) op het spoor. We meldden de
coördinaten aan de centrale, die gaf ze weer door aan onze artillerie,
waarna de proefbeschietingen begonnen. Wij moesten opmeten waar de
projectielen insloegen, zodat de artillerie nauwkeuriger kon mikken. Na
verloop van tijd zagen we geen lichtflitsen van de Duitsers meer; de
batterijen waren vernietigd”.

Uitzicht vanaf de watertoren op het geïnundeerde gebied. Onderaan zijn de
stellingen te zien en linksboven boerderij de Pothbrug.

15

Schoten de Duitse troepen terug?

“Ja, we zijn twee keer onder mortiervuur komen te liggen. De granaten
ontploften vlakbij onze schuilkelder, waar we naar toe waren gevlucht”.
Ongeorganiseerde troep
Doordat de gevechten in Scherpenzeel steeds heviger worden en
verwacht wordt dat de Duitsers met hun moderne wapens snel zullen
doorbreken, krijgt het vierde legerkorps de opdracht zich terug te trekken.
Van Meerkerk: “We moesten ons verzamelen op de weg langs de
Leusderheide. Daar vandaan gingen we ’s nachts naar Utrecht. Het was
een vreselijk gezicht, al die voertuigen met militairen, kanonnen, paard en
wagens met daarop granaten en antitankgeschut. De paniek was groot,
iedereen reed kriskras door
elkaar, paarden sloegen op
hol.
Het
was
een
ongeorganiseerde
troep.
Symbolisch voor de toestand
van het Nederlandse leger.
We waren totaal niet
voorbereid op een oorlog.
Met uitzondering van onze
moderne meetapparatuur
was al het materieel sterk Evacués in geïnundeerd gebied. Op de
verouderd
en
slecht achtergrond de watertoren.
onderhouden. Wees eerlijk, wie stuurt nu militairen op de fiets op een
vijand af die beschikt over de allernieuwste wapens?” Tijdens de aftocht,
als hij vanwege ruimtegebrek met zijn benen over de achterklep van de
auto hangt, krijgt Pieter een schotwond in z’n rechter onderbeen.
“Een sergeant van de geneeskundige troepen heeft de wond meteen
behandeld. Ik heb er daarna geen last meer van gehad.”
Capitulatie
Na de hele nacht rijden, komt de Lichtmetingseenheid de volgende
ochtend in Harmelen aan. Ze worden ondergebracht in een school. Op de
vloer van alle lokalen ligt stro. Een paar uur later krijgen Van Meerkerk en
zijn kameraden te horen dat Nederland zich heeft overgegeven en dat zij
hun wapens en alle meetapparaten moeten inleveren. “Een triest
moment, maar ik was ook blij dat de oorlog was afgelopen. Het was kort
maar hevig”. De inwoners van Harmelen vangen de soldaten op en zorgen
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voor voedsel en drinken. “Toen ze hoorden dat we al een paar dagen
nauwelijks iets hadden gegeten, omdat in de buurt van Woudenberg geen
keukenwagen te bekennen was, kregen we allemaal een half
krentenbrood. Tegenover de school was een kruidenierswinkeltje waar we
‘s avonds met drie soldaten een kopje koffie konden komen drinken”.
Nadat de rust weer enigszins is hersteld, keert de eenheid van Pieter van
Meerkerk terug naar de villa’s in Bos en Duin. Daar zwaaien hij en z’n
maatjes na een paar dagen af; hun diensttijd zit erop.
Uit het oog verloren
Heeft u elkaar daarna nog ontmoet?
“Jaren na de oorlog heb ik contact gekregen met twee kameraden uit m’n
diensttijd. Helaas zijn zij inmiddels overleden. Van de Lichtmetingseenheid
heb ik nooit meer iemand ontmoet. Ik heb wel m’n best gedaan om ze te
vinden. Zo heb ik een aantal jaren geleden, tijdens een landelijke
veteranenbijeenkomst, via de intercom een oproep gedaan. Zonder
succes. Maar ja, we waren ook met een klein clubje. Ik vind het wel
jammer dat we elkaar uit het oog zijn verloren. In de mobilisatieperiode en
tijdens de oorlogsdagen hebben we samen het nodige meegemaakt.
Ik kan wel aan anderen over die ervaringen vertellen, maar m’n
herinneringen delen, dat kan ik met niemand.”
Na de oorlog werkt Pieter van Meerkerk bij verschillende bedrijven,
waaronder Philips en een aluminiumfabriek in Krimpen. Als hij een
administratieve functie krijgt aangeboden, grijpt hij die kans met beide
handen aan. Het wordt de opstap
naar een baan als planner bij de
scheepswerf van Verolme, waar
hij in 1957 begint.
Het echtpaar Van Meerkerk
vestigt zich als één van de eerste
nieuwkomers in het dan nog
piepkleine Rozenburg, waar ze tot
op de dag van vandaag wonen.
Als Verolme groeit, groeit Pieter
van Meerkerk mee. Hij wordt benoemd tot rekeningmaker. Die functie
vervult hij met veel plezier, totdat hij halverwege de jaren zeventig op 57jarige leeftijd wordt afgekeurd en in de WAO belandt.
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POSTDUIVENVERENIGING DE LUCHTPOST.
De geschiedenis in vogelvlucht.
Periode 1945-1970
De oorlog is nog maar net voorbij als op 28 juni 1945 P.V. De Luchtpost in
Scherpenzeel wordt opgericht. Voor 1940 waren er ook duivenmelkers in
ons dorp, maar de duivensport werd door de bezetter verboden en bijna
alle postduiven werden omgebracht om te voorkomen dat berichten uit
het verzet konden worden overgebracht door de duiven. In vroeger tijden
werden postduiven regelmatig ingezet als boodschappers. De Egyptenaren
deden dat 4500 jaar geleden al. Bekend is dat Willem van Oranje in de 80jarige Oorlog met duivenpost de inwoners van Leiden tijdens het beleg van
de stad een hart onder de riem stak. Direct na de Bevrijding in 1945
schenken de Royal Airforce en enkele particulieren uit Engeland 2000
jonge postduiven aan Nederland die per schip in Hoek van Holland
arriveren en onder grote belangstelling en met muziek worden
binnengehaald in Rotterdam. Het is misschien wel de directe aanleiding
geweest voor de oprichting van de vereniging in ons dorp. De
oprichtingsvergadering vindt plaats in De Prins. Aanwezig zijn de heren Jan
de Jong, Anton Voskuilen, Gerrit van Barneveld, Herman Gazenbeek,
Willem Wagensveld, Gerrit van Ekris, Jan van Oostrum en Cees van Wijk.
Het bestuur wordt gevormd door voorzitter Van Barneveld, secretaris
Wagensveld en penningmeester De Jong. De voorzitter stelt voor de
vereniging De Luchtpost te noemen. De contributie wordt vastgesteld op
40 cent voor leden jonger dan 18 jaar en 60 cent per maand voor
volwassenen. De vereniging is toegankelijk voor inwoners uit Scherpenzeel
en voor bewoners van omliggende plaatsen waar geen
postduivenvereniging is. Voor nieuwe leden geldt dat ze fl. 2,50 inleggeld
moeten betalen. Om aan vluchten te kunnen meedoen, worden enkele
verzendmanden aangeschaft. In januari 1946 is het ledenaantal gegroeid
tot 12 personen. Door de afdeling van postduivenverenigingen wordt een
koppel Engelse duiven geschonken en onderling wordt de afspraak
gemaakt elkaar zoveel mogelijk jonge duiven te doen toekomen. De
Nederlandse Postduiven Organisatie (N.P.O.) is verantwoordelijk voor het
organiseren van wedvluchten. Per transportfiets worden de duiven voor
de wedvluchten naar Tiel gebracht. Ledenvergaderingen worden eerst
twee keer per jaar en later drie keer per seizoen gehouden in De Prins,
Boschzicht of ’t Zwaantje. Om te controleren of er eigendomsbewijzen bij
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de duiven zijn, wordt al in 1946 een hokcontroleur aangesteld in de
persoon van de heer Valkenburg. Jonge duiven worden verloot onder de
leden tijdens ledenbijeenkomsten. De resultaten van het eerste
vliegseizoen zijn bemoedigend: er zijn weinig duiven ‘verspeeld’ tijdens de
vluchten en de gevlogen afstand bedraagt bijna 300 kilometer. Samen
hebben de leden nu ongeveer 100 duiven en dat aantal breidt zich gestaag
uit. De vereniging moet zich tot nu toe redden met beperkte middelen. Er
zijn nog niet voldoende verzendmanden en ook heeft De Luchtpost maar
twee klokken. Ringen en een plombeertang worden al wel aangeschaft.
Met de plombeertang worden de verzendmanden verzegeld om fraude te
voorkomen. Besloten wordt om voorlopig met de postduivenvereniging in
Veenendaal mee te vliegen. Om het lidmaatschap voor zoveel mogelijk
burgers mogelijk te maken, wordt afgesproken dienstplichtig militairen vrij
te stellen van contributie. Als restrictie geldt dat zij tijdens de vrijstelling
niet mogen meedoen met wedvluchten. Ook bij langdurige ziekte hoeft
geen contributie te worden afgedragen. Leden worden gevraagd een
financiële bijdrage te leveren voor de aanschaf van verzendmanden met
de belofte dat dit bedrag later weer zal worden terugbetaald. Er zijn in de
duivensport afzonderlijke wedvluchten voor oude en jonge duiven. In
1947 wordt ook aan vijf wedvluchten voor oude duiven meegedaan.
Tussen de twintig en vijftig Scherpenzeelse duiven zijn vertegenwoordigd.
Ze worden gelost in Nederland, België en Frankrijk. De snelste
Scherpenzeelse duiven zijn van Jan Adam Boom, Jan de Jong (2x), Jan van
Oostrum en Willem Wagensveld. Het hele vliegseizoen is er ook een
onderlinge competitie. Tijdens een ledenvergadering wordt de eigenaar
van de duiven die de meeste punten hebben behaald gehuldigd als
clubkampioen. Verenigingskampioen in 1947 is Jan van Oostrum die met
een doffer 171 punten bij elkaar weet te vliegen; bij de duivinnen is de
winnaar Jan Adam Boom met 139 punten. De bestuursleden gaan
regelmatig op ‘hokbezoek’ bij ‘oude’ leden. Nieuwe leden zouden zo’n
bezoek ook wel op prijs stellen, aldus lid Wim van Ede. Hoewel
bestuursleden geen ouderlingen zijn, willen ze het verzoek zeker
inwilligen, geeft bestuurslid Willem Wagensveld te kennen. Bij
wedvluchten zijn prijzen te verdienen die vaak door de leden beschikbaar
worden gesteld. In 1948 worden twee asbakken als prijs voor de vlucht
vanaf Orléans gegeven. Niet lang daarna worden diploma’s gekocht voor
winnaars, terwijl ook de wisselbeker zijn intrede doet. De te winnen
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prijzen stijgen steeds meer in waarde. Zo
zijn begin jaren vijftig een stofzuiger en een
haard te winnen. Voortaan krijgt elk lid het
blad
dat
door
de
landelijke
postduivenvereniging wordt uitgegeven.
Het betekent wel een contributieverhoging
naar 1 gulden per maand. Hierover is nogal
wat gehakketak, want niet iedereen heeft
belang bij het blad. De contributie, die op
ledenvergaderingen wordt geïnd, is wel
vaker onderwerp van gesprek. In 1949 stelt
het bestuur voor leden die een
betalingsachterstand van meer dan fl.3,60
hebben te royeren, ‘omdat je op zulke leden geen vereniging kunt
opbouwen.’ Er is evenals bij andere verenigingen in de regio een tekort
aan klokken. Voor ’t eerst dienen leden uit buurgemeenten zich aan. Vier
nieuwe leden uit Renswoude worden ingeschreven en twee jaar later
worden ook de eerste leden uit Woudenberg verwelkomd. In 1950 zijn er
wat schermutselingen binnen het bestuur, zodat Willem Wagensveld
besluit af te treden. De voorzitter legt uit ‘dat het geregeld al verkeerd was
gegaan en om dit nu goed te krijgen was dit de eenigste oplossing’. De
leden zijn het er niet mee eens en Wagensveld blijft secretaris. 2155
duiven worden in 1951 verzonden voor deelname aan wedvluchten. Op de
eerste ledenvergadering in 1956 in ’t Zwaantje wordt het 10-jarig bestaan
van De Luchtpost gememoreerd door voorzitter Jan van Oostrum, die
sinds december 1950 deze functie bekleedt. Daar moet op gedronken
worden! Namens het bestuur biedt Van Oostrum de leden een drankje
aan. Thans telt de vereniging 22 leden. Het vervoer van de duiven is
inmiddels gemoderniseerd en geschiedt per trein. De tarieven van de
spoorwegen worden er ook niet goedkoper op, zodat de contributie naar
fl. 1,25 gaat. In de notulen van een van de ledenbijeenkomsten in 1956
wordt het afgelopen vliegseizoen beschreven ”…wat betreft de duiven en
de liefhebbers, zij hebben ’t niet cadeau gekregen, er is gedurig dagen later
gelost en dan maar wachten en de concoursen stonden lang open maar
dat is juist ’t mooie van de sport maar wachten…”. Met de manden is het
slecht gesteld. Secretaris W. van Ede schrijft: “Met de manden is ’t
hopeloos, wij zitten met een stelletje oude versleten manden en hebben
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gedurig in Veenendaal leentje buur moeten spelen. Maar dat is gelukkig
verholpen, de leden in Renswoude hebben er wat gerepareerd en er zijn
vier nieuwe bijgekomen, dus wat dat aangaat kunnen we er in 1957 weer
tegen, er zijn nu in totaal 14 manden in eigendom van de vereniging, een
moederklok en een S.T.B. Constateur(een duivenklok), een ringentang, een
tafel met twee schragen en een kist met concoursbenodigdheden”.
Bovendien een batig saldo van fl.198,75. Om de clubkas te spekken is een
korte periode oud papier opgehaald, maar dat bracht zo weinig op dat
men daarmee is gestopt. Koninklijke erkenning wordt aangevraagd. In die
tijd was het niet noodzakelijk dat verenigingen statuten hadden in de
vorm van een notariële akte, maar kon ook Koninklijke Goedkeuring
worden aangevraagd. Werd de aanvraag gehonoreerd dan betekende dit
dat de vereniging als rechtspersoon werd erkend. Dat was met het oog op
de toekomst noodzakelijk. In de statuten wordt als doel van de vereniging
genoemd: het bevorderen van het postduiven houden en het behartigen
van belangen voor postduivenhouders. Besloten wordt dat leden met een
contributieachterstand niet meer mogen inkorven totdat de contributie is
betaald. Voor wedvluchten wordt een record gevestigd: 4696 duiven zijn
verzonden voor deelname aan de wedstrijden. Een jaar later rommelt het
in de postduivenvereniging en wordt er een buitengewone
ledenvergadering uitgeschreven om aan geruchten en roddels een einde
te maken. Roddelaars zullen voortaan worden geschorst, zo beslist de
vergadering. Leden die zijn opgestapt kunnen niet zomaar terugkomen:
daar zal over gestemd moeten worden! Bij de duivensport gaat het naast
het spel ook wel enigszins om de knikkers. Dat is ook niet zo gek, want er
zijn regelmatig behoorlijke prijzen te winnen. Begin jaren zestig wint Piet
van Schaik met een van zijn duiven bij de Derby Orléans 1400 gulden en
een horloge ‘voor de vrouw’. Jan van Schaik doet het in 1963 nog beter:
hij wint met twee duiven (ook in de Derby Orléans) ter waarde van 4000
gulden een tweetal gouden horloges, twee fototoestellen, twee
wasmachines en twee centrifuges.(Tegenwoordig is dat wel anders en
wordt er vooral om de ‘eer’ gevlogen.) Er wordt in 1963 meegedaan met
34 wedvluchten en 6853 duiven. Het vervoer wordt voor een belangrijk
deel verzorgd door transportbedrijf Heebink uit Veenendaal. De heer
Stutvoet uit Renswoude merkt op dat er zo langzamerhand teveel wordt
gevraagd van de duiven. ‘Zelf werken we niet meer op zaterdag, maar de
duiven moeten steeds meer werken’. Inmiddels zijn er in Scherpenzeel 34
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duivenmelkers lid van De Luchtpost. Aspirant-leden worden overigens niet
zondermeer toegelaten: hun namen worden op een bord gepubliceerd en
leden hebben een week de tijd om eventueel bezwaar aan te tekenen bij
secretaris Van Ede. In 1965 wordt het twintig jarig bestaan gevierd met
een feestavond. Om de kosten te dekken worden 2000 loten verkocht
voor fl. 0,25. De helft van de opbrengst wordt besteed aan prijzen, terwijl
de overige 250 gulden in de clubkas wordt gestort. Wethouder Piet de
Jong verzoekt De Luchtpost duiven op de kerktoren en de openbare school
te vangen, omdat ze veel overlast in de vorm van uitwerpselen
veroorzaken. De vereniging groeit in alle opzichten gestaag door. Het
aantal verzendmanden is gestegen naar 32 en het aantal leden tot 42. Een
lichte kentering vindt plaats in 1966, want dan daalt het ledenaantal. In
dat jaar komt oud-voorzitter en penningmeester Toon Voskuilen bij een
ongeluk om het leven. De duivensport wordt steeds professioneler. Voor
het vervoer van de postduiven koopt de bond een duivenbus (container),
die door transportbedrijf Heebink wordt vervoerd. Dat kost elk lid 25
gulden.

Boven vlnr: Cees ter Burg, Lammert Stutvoet, Theo Stuivenberg, Bertus
Geerenstein, Jan Bakker, Dirk Blaauwendraat, 2e rij: Wim van Schaik en Jannie
Geerenstein, onder Bep Veenvliet, Gert van Kooten, Cees Blaauwendraat
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De contributie wordt nu fl. 3,- per maand. Voor elke duif die wordt
vervoerd voor een wedvlucht, int de vliegpenningmeester een bedrag van
de eigenaar van de duif. Een keer per jaar wordt door De Luchtpost een
tentoonstelling georganiseerd. De expositie vindt aanvankelijk plaats in
Boschzicht, later ook op andere locaties. De duiven die deelnemen aan de
expositie worden door een keurmeester die door de vereniging wordt
uitgenodigd, gekeurd. Er zijn meerdere prijzen te behalen in verschillende
categorieën: late jongen; oude doffers; oude duivinnen; jonge doffers en
jonge duivinnen. Ook zijn er prijzen voor het schoonste viertal en een prijs
voor de schoonste duif. Voor de deelnemer met het minst aantal punten is
er een poedelprijs: de W(out).C(orrie)-trofee. Deze wisselbeker is
beschikbaar gesteld door Wout en Corrie van Wijk. Een lid dat nooit in de
prijzen valt als een zekere keurmeester de keuring verricht, verzoekt het
bestuur eens een andere keurmeester te benaderen. Het jaar daarop valt
het aanvankelijk teleurgestelde lid meteen in de prijzen.
Periode 1970-2006
Met medewerking van gezelschap Jos Brouwers wordt op 3 juli 1970 een
feestavond t.g.v. het 25-jarig bestaan gevierd in Boschzicht. Een dag later
is de receptie. Wim van Ede treedt in 1972 terug als bestuurslid. Hij is dan
zestien jaar secretaris geweest. In de jaren zeventig start de vereniging
met de organisatie van verschillende ontspanningsactiviteiten. Voor de
leden worden spelavonden gehouden. De duiven Olympiade vindt in 1979
plaats in Nederland in de RAI. Het is een wereldtentoonstelling voor
duiven, waarbij zowel door landen als door individuele duivenbezitters
prijzen kunnen worden gewonnen. Met een bus wordt deze manifestatie
door de leden bezocht. Eind jaren zeventig vragen 8 leden een
buitengewone ledenvergadering aan, omdat geruchten de ronde doen dat
de Werbo (een onderafdeling van de duivenbond)uiteen zou vallen. Het is
voor voorzitter Jan van Oostrum het moment om zijn afscheid aan te
kondigen. In 1980 wordt Van Oostrum, na een voorzitterschap van 30 jaar,
opgevolgd door H. van Essen uit Renswoude. Voor zijn verdiensten voor
de vereniging ontvangt hij later een Koninklijke onderscheiding. De
mogelijkheid om als vereniging over te stappen naar een andere afdeling
van de Nederlandse Algemene Bond van Postduivenhouders (N.A.V.v.P.)
wordt onderzocht. Pas in 1984 komt De Luchtpost onder afdeling R te
vallen. Dit is een nieuw opgerichte afdeling. Ruim tien jaar later wordt
deze afdeling alweer vervangen door Afdeling 7. De overstap heeft alles te
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maken
met
het
verkrijgen van een
gunstige vliegrichting
waardoor de duiven
bij wedvluchten zo
min mogelijk worden
gehinderd door de
wind. (De Werbo en
de N.A.V.v.P. bestaan
nu niet meer. Enkele
activiteiten binnen de
duivensport worden
Jan van Oostrum wordt koninklijk onderscheiden
door
de
N.P.O.
gecoördineerd, terwijl Afdeling 7 verantwoordelijk is voor de organisatie
van de wedvluchten). Inmiddels hebben kaartavonden hun intrede gedaan
bij de postduivenvereniging, terwijl ook wordt meegedaan aan een
voetbaltoernooi in Ede en een viswedstrijd in de Rijn. Begin jaren 80 zit
het ledenaantal duidelijk in de lift en staan 49 personen als lid genoteerd.
Om ook jeugdige belangstellenden voor de duivensport over te halen lid
van de vereniging te worden, wordt voor jeugdleden tot 16 jaar de
contributie vastgesteld op fl.25,- per jaar. Tijdens tentoonstellingen
worden door bonnenverkoop mooie opbrengsten tot wel 2000 gulden
bijgeschreven. Bij de bonnenverkoop kan worden geboden op jonge
duiven die door de leden beschikbaar zijn gesteld. Mede hierdoor is
financiële situatie van De Luchtpost rooskleurig te noemen en is er in
1986 zelfs fl.16.000,- in kas. In de analen komt de naam van Gert van
Kooten als winnaar van prijzen veelvuldig voor. In 1988 wordt hij voor de
derde keer samen met zijn zoon Ton generaal verenigingskampioen, zodat
hij de felbegeerde wisselbeker mag houden. Pas in 1991 wordt het
kampioenschap voor het eerst gewonnen door een lid uit Woudenberg.
Deze eer valt te beurt aan Cees Broekhuizen en zoon. Bij tentoonstellingen
wordt uit veiligheidsoverwegingen regelmatig een nachtwacht ingesteld.
Op ledenbijeenkomsten steekt Wim van Schaik tijdens de rondvraag
steevast zijn vinger op, maar hij heeft eigenlijk nooit iets te vragen. Het
jaar waarin Jan Stutvoet voorzitter wordt en Cees Koster opvolgt (1991),
krijgt de vereniging te maken met pseudovogelpest. Het is ook het jaar
waarin Arie Jansen wordt gehuldigd door de N.P.O. en een bronzen speld
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Gert van Kooten, Cees Koster en Anthonie Koster, 1983

van verdienste krijgt opgespeld. Arie is inmiddels 15 jaar penningmeester
en betrokken bij veel verenigingsactiviteiten. In 2012 wordt Arie Jansen
zelfs koninklijk onderscheiden. In de Scherpenzeels Krant van 1 mei 2012
staat daarover het volgende:
A. Jansen (1946) was sinds 1977 als vrijwilliger actief bij
postduivenvereniging De Luchtpost als penningmeester. Verder heeft hij
veel werk verricht aan verbetering en onderhoud van het clubgebouw en
het organiseren van kaartavonden voor leden en donateurs van
postduivenvereniging De Luchtpost. Als concoursleider was Jansen
verantwoordelijk voor diverse werkzaamheden rondom de wedstrijden. ,,U
heeft deze werkzaamheden ruim 30 jaar verricht”, zegt de burgemeester.
,,U heeft zich als penningmeester en verenigingsman in hart en nieren
altijd verantwoordelijk gevoeld voor de taken die u uitvoerde. Uw doel is
altijd geweest dat de club goed draaide en dat de leden er zich thuis
voelden.”
Daarnaast memoreert burgemeester Colijn dat Arie zich nu verdienstelijk
maakt bij de postduivenvereniging in Amerongen. Het 50-jarig jubileum
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wordt gevierd met een feestavond en receptie. Ook wordt een busreis
voor de leden naar Sprang-Capelle georganiseerd. Midden jaren negentig
daalt het aantal leden en in 1997 zijn er zelfs te weinig deelnemers voor
een tentoonstelling, zodat de expositie niet kan doorgaan. Het
duiventransport is nu in handen van Van Heugten Transport. Tijdens het
vliegseizoen is iedereen druk met de duivensport, maar in de maanden
oktober tot en met maart is er voldoende tijd voor andere bezigheden.
Daarom wordt
vanaf 1999 een bijpraatuurtje op iedere 1 e
zaterdagmiddag van de maand gehouden waarop de duivenmelkers met
elkaar van gedachten kunnen wisselen over de duivensport. In 2002 wordt

Tentoonstelling in Boschzicht. Op de foto o.a. Wim en Mart Rotte

een aanhangwagen gekocht om de duiven te vervoeren en wordt afscheid
genomen van transporteur Van Heugten. De vereniging telt dan nog
slechts 20 leden. Op het 60- jarig jubileum in 2005 geven ook
burgemeester Colijn en wethouder Blaauwendraat uit Renswoude acte de
présence. Ter gelegenheid hiervan gaan de leden naar recreatiepark
Ginkelduin in Leersum waar men geniet van een spelavond en een buffet.
Het is tevens het laatste jubileum dat De Luchtpost heeft kunnen vieren.
Verenigingslocaties.
In de begintijd worden de duiven die meedoen aan een wedvlucht
ingekorfd bij De Prins, later wordt er gebruik gemaakt van een schuur bij
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60-jarig bestaan. Vlnr: Arie Jansen, Dirk Blaauwendraat, Ad Inkenhaag, Jan
Bakker en Jan Stutvoet.

kruidenier Koster op de hoek van de Glashorst en daarna heeft een loods
bij wagenmaker Methorst dienst gedaan als inkorflokaal. Ook materialen
als verzendmanden worden in de open loods bewaard. Al met al zijn het
allemaal verre van ideale oplossingen. Het klokken gebeurt lange tijd in ’t
Zwaantje. Voor het aan- en afslaan van de klokken wordt korte tijd ook
gebruik gemaakt van het sigarenfabriekje van Co van de Weert aan de
Willaerlaan. De postduivenvereniging heeft nog altijd geen eigen
onderkomen. Om wat geld in het laatje te krijgen om dat te kunnen
realiseren, wordt in maart 1960 een bazaar georganiseerd waarvan de
netto opbrengst ongeveer 1800 gulden bedraagt. Voor de bouw van een
clubgebouw wordt in dat jaar met Niek Klumpenaar onderhandeld over de
huur van een stukje grond bij Boschzicht. Klumpenaar is bereid om een
gedeelte van het terrein rond de horecagelegenheid te verhuren aan de
postduivenvereniging. De vereniging huurt de grond voor 40 gulden per
jaar voor een periode van tien jaar ingaande 1 april 1961. De bouwkosten
voor een eenvoudig verenigingslokaal bedragen nog geen 1500 gulden. De
eerste vergadering in het eigen onderkomen wordt gehouden op 24
oktober 1961. Inkorven, klokken, manden reinigen, vergaderen,
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materialen opslaan: het kan nu allemaal in het eigen verenigingsgebouw.
In 1969 laat Klumpenaar weten het contract wel te willen verlengen tot 25
jaar als hij ’s winters (wanneer er niet ingekorfd wordt) het lokaal kan
gebruiken voor opslag. Daar is geen bezwaar tegen. Een nieuwe
overeenkomst wordt in 1971 afgesloten, weer voor een periode van 10
jaar. De huur wordt verhoogd naar het nog steeds geringe bedrag van 100
gulden per jaar. Tussen 1 oktober en 1 april mag Klumpenaar het gebouw
als opslagruimte gebruiken. Als een gebouwtje aan de Beukenlaan
vrijkomt in 1977 wordt bij de gemeente geïnformeerd naar de
mogelijkheid die ruimte te kunnen gebruiken. Zonder resultaat. Twee jaar
later zijn er heel andere plannen. De vereniging wil op de plaats van het
oude lokaal een nieuw gebouw metselen. Met Klumpenaar wordt een
contract voor 30 jaar overeengekomen, waarbij de huur van de grond
wordt vastgesteld op 200 gulden op jaarbasis. Tekeningen worden
gemaakt en aangepast door lichtkoepels in te tekenen, zodat daglicht kan
binnen schijnen. De totale bouwkosten bedragen ongeveer 25.000 gulden.
De gemeente verstrekt 8500 gulden subsidie. Elk lid geeft fl.200,- als
renteloze lening voor de bouw van het verenigingslokaal. Op 23 december
1978 wordt het nieuwe gebouw feestelijk geopend door burgemeester
Heij in het bijzijn van zijn echtgenote en gemeentesecretaris Van
Vollenhoven. Voorzitter Van Oostrum bedankt de gemeente voor de
toegekende subsidie. Ook familie Klumpenaar en bouwbedrijf Koetsier
worden bedankt. Burgemeester Heij spreekt lovende woorden: ”U ziet ze
vaak vliegen, maar als het de vereniging betreft, staat u met beide benen
op de grond.” Op dezelfde dag wordt in het eigen gebouw een receptie
gehouden en ook de tentoonstelling is in het nieuwe onderkomen. Nog
geen tien jaar later worden plannen gesmeed om het voormalige
jongerencentrum van de Stichting Jojo, de Joker, van de gemeente over te
nemen en geschikt te maken als nieuw clubgebouw voor De Luchtpost. In
een brief aan de gemeente worden de redenen opgesomd die aan het
verzoek ten grondslag liggen: huidige locatie is te klein voor 44 leden;
beperkte parkeergelegenheid bij Boschzicht, zeker op vrijdagavond als er
vaak wordt ingekorfd en er tegelijkertijd activiteiten in Boschzicht zijn; er
zijn geen uitbreidingsmogelijkheden. De vraagprijs van de gemeente komt
aanvankelijk niet in de buurt van het bedrag dat de postduivenvereniging
wil betalen. De bouwcommissie die bestaat uit Cees Broekhuizen, Arie
Jansen en Cees ter Burg komt in onderhandelingen met de gemeente een
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prijs van fl.4000,overeen.
De
gemeente verleent
vergunning
om
voor de bestaande
houten
wanden
een
muur
te
metselen om zo
vandalisme tegen
te gaan. Als De
Luchtpost
het
gebouw
koopt
Jannie en Bertus Geerenstein, 1985
bevindt het zich
door vernielingen en lange leegstand in deplorabele staat. Tijdens de
jaarwisseling van 1987/1988 verblijft voorzitter Cees Koster als
nachtwacht in het nieuwe gebouw, omdat geruchten over brandstichting
de ronde doen.
Het valt gelukkig mee. Het clubgebouw wordt in lichte kleuren geschilderd
en de ruiten worden vervangen door draadglas. Door zelfwerkzaamheid
van de leden kunnen de verbouwingskosten worden beheerst. Na
aankoop van de Joker wordt het oude gebouw voor fl. 8000 gulden aan
Klumpenaar verkocht. Op 5 maart 1988 wordt na een grondige renovatie
het nieuwe verenigingsgebouw door wethouder Deunk geopend, nadat
Cees Koster een welkomstwoord heeft gesproken. Met een ruk aan een
touw wordt door de wethouder een bord met daarop twee duiven en de
verenigingsnaam onthuld. Ook wethouder Kroodsma is aanwezig. ’s
Avonds is er een barbecueavond voor de leden. Willem Wagensveld die in
1945 ook bij de oprichtingsvergadering aanwezig was, is ook nu present.
Cees ter Burg wordt beheerder van het gebouw. Een rooster voor
bardienst en andere activiteiten wordt opgesteld. Dames van de
duivenmelkers maken bij toerbeurt het clubgebouw schoon. Als nieuwe
activiteit wordt de nieuwjaarsreceptie geïntroduceerd. Ook feestavonden
kunnen nu ‘thuis’ worden gehouden. Maar in 1990 wordt er geen
feestavond in het kader van het 45-jarig bestaan georganiseerd. Door zo
kosten te besparen kan een nieuw geïsoleerd dak worden gerealiseerd.
Het nieuwe gebouw brengt extra kosten met zich mee, zodat een
contributieverhoging onvermijdelijk lijkt. Daar is niet iedereen voor. “Dat
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moeten degenen die
voor hebben gestemd
voor het nieuwe gebouw
zelf maar opbrengen”, zo
redeneert een van de 41
leden. Het mag niet
baten: de contributie
gaat naar fl. 6,- per
maand. Er worden nu
ook bingoavonden voor
de dames georganiseerd,
terwijl
tijdens
de
tentoonstelling het Rad Piet v.d. Bovenkamp, 1984
van Fortuin voortdurend draait met als hoofdprijs elk jaar een half varken.
In 2000 wordt door een poging tot brandstichting schade aangericht en
wordt besloten de ramen aan de zuidkant dicht te metselen. In de
inkorfruimte wordt een betonnen vloer gestort.
Het einde.
Het ledenaantal van De Luchtpost loopt vanaf het begin van de jaren
negentig langzamerhand steeds verder terug. In 1999 telt de
postduivenvereniging nog 31 leden. Als er in 2006 nog maar 17 leden over
zijn, kan het bestuur niet anders dan de leden voor te stellen de vereniging
op te heffen. P.V. De Luchtpost voldoet niet meer aan de eisen die de
N.P.O. stelt. Er zijn te weinig duiven die ingekorfd kunnen worden om deel
te nemen aan de wedvluchten. Alle voorkomende werkzaamheden
kunnen niet meer worden uitgevoerd door een te gering aantal leden,
terwijl het ook financieel niet haalbaar is de vereniging voort te laten
bestaan. De kosten van het noodzakelijke onderhoud aan het clubgebouw
kunnen niet worden opgebracht door het beperkte aantal leden. Tijdens
een buitengewone ledenvergadering op 31 juli 2006 steunen de 15
aanwezige leden het liquidatievoorstel van het bestuur, dat de opdracht
krijgt het gebouw te verkopen. Gemeente Scherpenzeel koopt het pand
voor het luttele bedrag van € 3660,44. De inhoud van de clubkas wordt
verdeeld onder de leden, waarbij een verdeelsleutel wordt gehanteerd. De
hoogte van het te ontvangen bedrag is afhankelijk van het aantal jaren dat
men lid is van de vereniging. De laatste ledenvergadering wordt gehouden
op 17 oktober 2006; de laatste verenigingsavond vindt plaats op 11
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november 2006, terwijl kort daarna nog een boeldag wordt georganiseerd
op 25 november om de inventaris en andere materialen die de vereniging
rijk is te verkopen. De officiële datum waarop P.V. De Luchtpost is
opgeheven is 1 december 2006. Op deze datum is een afsluitende
bijeenkomst op de Vlieterhoek (Vlieterweg 128) gehouden. Gemeente
Scherpenzeel heeft het clubgebouw ongeveer een jaar gebruikt als
opslagruimte waarna het eind november 2007 is gesloopt. Op 4 december
2007 heeft het voormalige bestuur van De Luchtpost o.l.v. oud-voorzitter
Jan Stutvoet het verenigingsarchief bestaande uit notulenboeken, enkele
kasboeken en correspondentie samen met twee duivenklokken, een
ringapparaat en een kampioensbord overgedragen aan de toenmalige
voorzitter van Vereniging Oud-Scherpenzeel Wim Schimmel.
Wim van den Berg.

Overdracht archief. Vlnr: Arie Jansen, Jan Bakker, Piet Valkenburg, Jan Stutvoet
en Wim Schimmel.

Bronnen:
- Notulenboeken P.V. De Luchtpost
- Scherpenzeelse Krant 28-12-1978
- Scherpenzeelse Krant 1-3-1988
- Scherpenzeelse Krant 8-3-1988
- Scherpenzeelse Krant 1-5-2012
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EEN VALKENBURG IN DE OOST
Een bekende Valkenburg in het vroegere Scherpenzeel was Barend,
geboren op 01 december 1838. Barend stond bekend als "Barend de
koloniaal". Barend was namelijk KNIL-militair geweest en had lange tijd in
Nederlands-Indië gewoond. Barend heeft zelfs deelgenomen aan de
veldtocht naar Atjeh. Hij was hoornblazer bij de 1e Compagnie van het 4e
Bataljon Infanterie in het garnizoen te Djokjakarta. Op 18 september 1881
kwam Barend met zijn Indonesische vrouw Maria van der Maas en vier
kinderen terug uit Padang en ging wonen op de "Knopstraat". Lang hield
Barend het niet uit in Scherpenzeel, want op 13 juni 1882 verhuisde hij
alweer naar Amersfoort. Daar zou het gezin aangevuld worden met nog
eens 7 kinderen.

Gezinsportret van Barend "de Koloniaal" (te herkennen aan zijn medailles). Rechts
bovenin zoon Cornelis Hendrik (04-05-1877)

Eén van de 11 kinderen van Barend was Cornelis Hendrik Valkenburg,
geboren op 04 mei 1877 te Atjeh (Ned.Indie). Deze Cornelis Hendrik zou
als Boekhouder / procuratiehouder bij de Rijwielfabriek Pon in Amersfoort
zijn kost gaan verdienen.
Cornelis Hendrik trouwde met Wilhelmina
Louise Boerwinkel en samen kregen zij 6 kinderen, waaronder ook weer
een Cornelis Hendrik, geboren in Amersfoort op 03 januari 1915.
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Cornelis Hendrik (1877) trouwde tegelijkertijd met twee andere bruidsparen, zijn
schoonfamilie. Dit leverde een fraaie groepsfoto op. Op de foto geheel links Feitse
Boerwinkel met Catharina Johanna van Ommen. In het midden Cornelis Hendrik
Valkenburg en Wilhelmina Louisa Boerwinkel en geheel rechts Christiaan Philip
Boerwinkel en Maria Gerarda Worffel

Over zoon Cornelis Hendrik uit 1915 gaat dit verhaal. Kennelijk trok
Nederlands-Indië hem nog sterk, want op 20-jarige leeftijd, op 16 oktober
1935, emigreerde hij naar Nederlands-Indië. Cornelis kreeg een baan als
Hoofd van een School: De Hollands-Chinese Bijzondere School te
Buitenzorg. Buitenzorg was nog vóór Jakarta de hoofdstad van
Nederlands-Indië.
De stad ligt ongeveer 50 km
zuidelijk van Jakarta en staat sinds
1949 bekend als Bogor. Gezien de
vele regen die er altijd valt is de
stad in Indonesië ook bekend als
Kota Hujan, de Regenstad.
Van 1936 tot 1940 is er weinig
nieuws te melden over Cornelis
Hendrik. Op 04 september 1940
trouwt hij met Annie Josephina Zgn. inlandse school te Buitenzorg
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Roelofs. Zij blijkt te zijn geboren in Sloten (Amsterdam) op 27 maart 1918
en was een dochter van Johannus Jacobus Roelofs en Antje Paulus.
Cornelis Hendrik en Annie zouden twee kinderen krijgen : Elisabeth Annie,
geboren op 14 augustus 1941 te Soerakarta en Daniel Cornelis Hendrik,
geboren 06 september 1942 te Djakarta.
Volgens de regeringsalmanak 1941 is ene H.P Valkenburg dan onderwijzer
aan de E.L.School in Solo. Vermoedelijk is dit een schrijffoutje en gaat het
hier wel over ‘’onze’’ Cornelis Hendrik. Kort hierna op 08 december 1941
wordt hij als dienstplichtige in militaire dienst geroepen met de rang van
soldaat. De oorlog was immers uitgebroken en op 28 februari 1942 zouden
de Japanners Nederlands-Indië binnenvallen. Cornelis Hendrik heeft niet
aan gevechtshandelingen deelgenomen. In Januari 1942 wordt Cornelis
ziek en wordt hij met groot verlof naar huis gestuurd. Ten tijde van de
overgave (08 maart 1942) was hij dus niet meer in actieve militaire dienst.
Wel werd Cornelis Hendrik geïnterneerd als krijgsgevangene tijdens deze
oorlog. Van 06 februari 1943 tot 01 augustus 1944 heeft hij
achtereenvolgens in Batavia en Bandoeng in Japanse gevangen kampen
gezeten. Vanaf 01 augustus 1944 werd Cornelis als krijgsgevangene in
bewaring gezet in Batavia.

De internerings-kaart waarop zowel Cornelis Hendirk als zijn vrouw Annie
Roelofs staat vermeld
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In het boek ''De Japanse bezetting in dagboeken'' (De Birma-Siam
spoorlijn), samengesteld door Mariska Heijmans-van Bruggen wordt een
Valkenburg genoemd. Deze vermelding zou mogelijk kunnen slaan op
“onze” Cornelis Hendrik Valkenburg. Vanaf blz. 305 schrijft K.V.F.
Gludovacz (schrijver van dit dagboekfragment) : “1 augustus 1943. Het
sterftecijfer is inmiddels gestegen tot 5 a 6 per dag. Voor een kamp van
iets meer dan 400 man momenteel, niet gek. Maar we worden telkens
aangevuld als we te schaars (!) worden. We hebben hier ook al een
cholera-epidemie gehad, die echter godzijdank even plotseling stopte als
begon. Toen begin juli de eerste Tamils en Javanen hier langskwamen,
brachten zij de cholera mee. Ze stierven als ratten langs de dijk (NB : de
spoordijk van de Birmalijn). Toen kregen we zelf 32 gevallen, waarvan er
29 stierven. Dat gebeurde in een met prikkeldraad geïsoleerde tent.
Valkenburg en (J.H.C.) Zwerver kwamen er warempel levend uit! Maar
Zwerver stierf een week later aan uitputting. Gaat me erg aan het hart
(..........)”.
Bij navraag bij het Nederlands Instituut voor Oorlogs-Documentatie
(NIOD) bleek dat de genoemde schrijver Gludovacz een namenlijst had
samengesteld, maar hierin bleek geen Valkenburg vermeld te staan. Op
deze lijst staan echter niet zozeer de namen van hen die aan cholera
leden, maar wel de namen van hen die tijdens de gevangenschap zijn
omgekomen. Naar mening van het NIOD lijkt het uitgesloten dat Cornelis
Hendrik Valkenburg aan de Birma spoorweg heeft gewerkt, want er zijn
door de Japanners - voor zover bekend – geen krijgsgevangenen van Birma
of Thailand teruggezonden naar Java.
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Ook de vrouw van Cornelis Hendrik, Annie Roelofs, heeft onder de naam
A.J. Valkenburg vanaf 25-jarige leeftijd in 1943 in een Japans
gevangenkamp gezeten in Tidjeng, Indonesia (Blok 4, PG nr.1, Nr. 16), zeer
waarschijnlijk samen met haar twee kinderen, die toen één en twee jaar
oud waren. Dit gevangenenkamp was gesitueerd op West-Java en bestond
uit huizen in een afgegrendelde woonwijk, ten westen van het centrum
van Batavia, tussen de Tjidengweg en de spoorlijn. Als je de huidige
stadskaart erbij zou zoeken is dit ter hoogte van het Koningsplein.
Mogelijk heeft Annie hier tot aan de bevrijding in 1945 gezeten. Bekend is
dat vanaf augustus 1945 het Rode Kruis meer zeggenschap kreeg in het
kamp. Ernstig zieken konden naar ziekenhuizen in de stad worden
gebracht en er konden medicijnen het kamp binnen worden gebracht. Na
een aanval op het kamp in september 1945 worden de poorten van het
kamp op 29 september 1945 opnieuw gesloten, maar uiteindelijk wordt
het kamp in februari 1946 definitief ontruimd en gesloten.
Uit scheepvaartlijsten blijkt dat Annie samen met haar twee kinderen op
02 februari 1946 Djakarta verliet aan boord van de Indrapoera. Zij komt op
28 februari 1946 aan in Amsterdam.
Met Cornelis Hendrik zou het minder fortuinlijk aflopen. Zoals gezegd
werd hij op 01 augustus 1944 overgebracht naar een gevangenis in
Batavia, in de voormalige
kazerne van het 10e Infanterie
Bataljon van de KNIL. Hij bleek
daar te zitten in afwachting van
een
transport
voor
dwangarbeiders naar Sumatra
om daar te gaan werken aan een
nieuwe spoorlijn.
Een groep van 1600 mannen
stond in de nacht van 15 op 16
september 1944 klaar voor
transport. Deze mannen waren
eerder gezond verklaard en
zouden de reis naar Sumatra
kunnen volbrengen. Waarheen
de reis hen zou brengen en wat Artist impression van de ramp met de
hen te wachten stond, werd hen Junyo Maru
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niet verteld. De groep bestond uit leden van de vroegere Stadswacht van
Batavia en Britse, Australische en Amerikaanse gevangen militairen. De
300 Nederlandse KNIL- militairen, waaronder Cornelis Hendrik, bestonden
uit Nederlanders, Ambonezen en Manadonezen. Op vrijdag 15 september
werden de 1600 mensen per trein vanaf het Station Pasar Senen naar de
haven van Batavia vervoerd. In de haven lag een oud schip dat de Junyo
Maru bleek te zijn. Bij aankomst in de haven werden eerst ruim 4200
Romoesja's in het ruim gestouwd en vervolgens werd de groep die per
trein naar de haven was aangevoerd, ondertussen bestaande uit 2200
krijgsgevangenen, het schip in gedreven.
De Junyo Maru met zijn lading gevangenen vertrok op zaterdag 16
september 1944 vanuit de haven van Batavia in noordwestelijke richting.
Hierbij werd het schip geëscorteerd door twee Japanse korvetten. Buiten
de 6600 gevangenen waren er ongeveer 100 Japanse bewakers aan boord
die de reis begeleidden.
Op maandagmiddag, 18 september werd de
Junyo Maru opgemerkt door een Engelse
onderzeeboot, de Tradewind. De geallieerde
onderzeebootvloot in die wateren had als
opdracht
Japanse
vrachtschepen
te
torpederen om te voorkomen dat de
Japanners hun troepen in Nederlands Indië
konden bevoorraden. Al snel deed een zware
explosie de Junyo Maru schudden. Door de
Tradewind waren 4 torpedo’s afgevuurd.
Stukken van de Junyo Maru vlogen alle
kanten uit. Daarna was even het doodstil op
het schip. Om paniek te voorkomen riep de
Japanse kapitein om dat de motoren van het
schip waren uitgevallen. Kort daarna was
echter een tweede explosie te horen. Een
vrachtwagen, die in het ruim stond, raakte
los uit zijn sjorringen en plette enkele
opvarenden. Overlevenden kropen over
elkaar heen, liepen naar het dek en sprongen
in zee, ook al konden sommigen niet
zwemmen. Velen konden zich redden door
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zich vast te houden aan vlotten. Binnen twintig minuten zonk de Junyo
Maru, op vijftien kilometer ten westen van Bengkulu voor de zuidwestkust
van Sumatra. Slechts 875 van de 6700 opvarenden zouden deze
scheepsramp overleven.
Pas een half uur nadat het schip was gezonken, kwam één van de
begeleidende Japanse korvetten terug om drenkelingen op te pikken. Dit
gebeurde maar mondjesmaat; de overige drenkelingen moesten zich maar
zien te redden in open zee en moesten trachten om naar de kust te
zwemmen. De opgeviste drenkelingen aan boord van het Japanse korvet
hielden elkaar wakker, want gevangenen die in slaap vielen of verzwakt
leken werden zonder pardon weer overboord gegooid. De gevangenen die
het wel overleefden werden later als slaven ingezet bij de aanleg van de
220 kilometer lange spoorlijn tussen Pekanbaru en Muara in de huidige
provincie West Sumatra.
Van Cornelis Hendrik Valkenburg werd niets meer vernomen. Zijn
overlijdensdatum is vastgesteld op die 18e september 1944.
De relatief onbekende scheepsramp met de Junyo Maru is één van de
grootste scheepsrampen in de geschiedenis. Ter vergelijking: er vielen bij
deze ramp 5620 slachtoffers, dus bijna vier keer zoveel als bij de Titanic
waar in april 1912 zo'n 1500 slachtoffers vielen. Het is wrang om te weten
dat de scheepsramp met de Junyo Maru op eenvoudige wijze voorkomen
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had kunnen worden. Eind 1942 had het Internationale Rode Kruis er nog
bij Japan op aangedrongen om de Conventie van Geneve te respecteren.
Eén van de bepalingen uit deze Conventie is om bij het vervoer van
gevangenen een groot rood kruis zichtbaar te voeren, opdat de
geallieerden konden weten dat het schip met rust gelaten moest worden.
Op haar laatste reis voerde de Junyo Maru echter geen rood kruis.
Van Cornelis Hendrik is ook nimmer vastgesteld of zijn lichaam is
aangetroffen en ergens begraven. Na de ramp spoelden vele honderden
lichamen aan op de lange kuststrook van Sumatra, sommigen pas weken
na de ramp. De identiteit van de slachtoffers werd niet uitgezocht en
werden naamloos begraven door de kustbewoners. Enkele van deze
massagraven werden overgebracht naar begraafplaats ‘Olo’ te Padang en
na de oorlog naar het Ereveld in Padang. Later werden de naamloze
slachtoffers van de Junyo Maru overgebracht naar ereveld Leuwigadjah te
Cimahi op Java en herbegraven in het verzamelgraf ‘Olo’.
Er was lange tijd weinig belangstelling voor deze scheepsramp. Het zou tot
1984 duren voordat een herdenkingsdienst werd gehouden en een
plaquette op ereveld Leuwigadjah werd onthuld op initiatief van de
Stichting Herdenking Junyo Maru – Sumatra. In Nederland bevindt zich in
de kapel op het ereveld in Loenen een plaquette ter nagedachtenis aan
hen die in het Verre Oosten tussen december 1941 en augustus 1945 een
zeemansgraf vonden.
In 2004 werd op Landgoed Bronbeek door twee overlevenden van de
Japanse zeetransporten een monument onthuld. Het was een initiatief van
de Bond Ex-geïnterneerden en Gerepatrieerden van Overzee. Jaarlijks
wordt hier een herdenking gehouden ter nagedachtenis aan de militairen,
burgers en Romusha’s die om het leven kwamen door de zeetransporten.
Annie Roelofs kwam naar Nederland en zou trouwen met ene Huisman. Zij
woonden in Baarn en kregen nog enkele kinderen. Ook deze 2e echtgenoot
van Annie Roelofs zou vroegtijdig overlijden en Annie zelf overleed in
2007.
De dochter van Cornelis Hendrik heette Elisabeth Annie, zij werd Els
genoemd. Zij trouwde in 1969 in Baarn met Bertus Hendrik te Winkel en
samen woonden zij enige tijd in Naharya, Israël. Uit dit huwelijk werden
drie kinderen geboren. In 1980 zou Els scheiden. De zoon van Cornelis
Hendrik werd Daniël genoemd. Daniël zou in 1974 in Baarn trouwen met
Maria de Zwart en direct na het huwelijk vertrokken zij naar Jakarta,
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Indonesië, waar zij tot 1979 woonden. In deze tijd werden er twee
dochters geboren uit dit huwelijk. Nadat Daniël eerst met zijn gezin tot
1995 in Panningen in Limburg woonde, vertrok men weer naar Indonesië.
Na een scheiding in 1998 trouwde Daniël in 1999 in Medan, Sumatra met
een Indonesische vrouw, de 18 jaar jongere Irmina Sukrismastuti. Ook uit
dit huwelijk werden 2 dochters geboren.
Piet Valkenburg.
Bronnen:
- ''De Japanse bezetting in dagboeken'', door
Mariska Heijmans
- Stichting Nederlandse Oorlogsgraven
- Nederlands Instituut voor Oorlogs-Documentatie
-“Eresaluut boven Massagraf” (Junyo Maru, de
vergeten scheepsramp) door E. Melis
- Museum Bronbeek te Arnhem
- Rachel Verheijen ( rachelschrijft.wordpress.com)
- Archief familie Valkenburg
- Wikipedia.org

---------------------------------------------------------------------
Ondergetekende, Dhr./ Mevr:
Straat en huisnummer:
Postcode + woonplaats:
E-mailadres:
geeft zich op als lid van de Vereniging "Oud-Scherpenzeel" tegen een
contributie van € 15,00 per jaar.

Handtekening:
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Van elders:
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Fam. T. Vonk
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Mw. C. Voskuylen
Hr. G. van de Weerd
Hr. M.F. Wolswinkel
Hr. J. de Kruijff, Woudenberg
Hr. J.H. Liefting, Woudenberg
Mw. H.J. Moesbergen-van Amerongen,
Nijkerk
Mw. J. Mouthaan-van de Vliert, Zwolle
Hr. A. Stuivenberg, 's-Heerenberg
Hr. B. Visser, Urk
Hr. E. v.d. Vliert, Paterswolde
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