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VAN DE BESTUURSTAFEL
We hebben bepaald niet stilgezeten de afgelopen periode. In juni zijn we
op excursie naar de Pyramide van Austerlitz en naar Rhenen geweest. In
diezelfde maand hebben we twee basisschoolklassen en een groep
familieleden in ons documentatiecentrum rondgeleid, terwijl we aan het
eind van die maand onze jaarlijkse avondwandeling hebben gehouden. En
in juli hebben we meegedaan aan activiteiten rondom het 10-jarig
jubileum van het project van Luchtkasteel tot Dassenburcht en een groep
vrienden van de Stichting Utrechtse Kastelen rondgeleid in Huize
Scherpenzeel. We zijn het nieuwe seizoen begonnen met activiteiten in
het kader van Open Monumentendag, met als afsluiting een gezellige
bijeenkomst voor vrijwilligers in het Koetshuis. Als u tijd over hebt voor
vrijwilligerswerk binnen onze vereniging dan bent u van harte welkom.
Neemt u gerust contact op met één van de bestuursleden.
Dankzij onze sponsoren hoefde de contributie dit jaar niet te worden
verhoogd. We hopen dat we erin slagen dat ook voor het komend jaar
voor elkaar te krijgen. De huur van het Koetshuis wordt in twee jaar
trapsgewijs verhoogd met een bedrag van € 800,- op jaarbasis, zodat extra
inkomsten niet alleen welkom, maar zelfs noodzakelijk zijn. Onder leiding
van de penningmeester doen we ons best de uitgaven binnen de perken te
houden. We zijn geïnteresseerd in wat achter ons ligt, maar onze
belangstelling gaat ook uit naar de toekomst. Nog dit kalenderjaar
organiseren we drie activiteiten. Allereerst een najaarsbijeenkomst op 28
oktober waarvoor u verderop een uitnodiging in dit blad vindt. Dat geldt
ook voor het bedrijfsbezoek aan Heuga Interface op 20 november. Ten
slotte is er op zaterdag 22 november een Open Dag in ’t Koetshuis. Tussen
13.00-17.00 uur bent u dan van harte welkom. U kunt foto’s bekijken en
nog veel meer informatie over de geschiedenis van Scherpenzeel of uw
familie te weten komen. De redactie is er weer in geslaagd een leuk,
interessant en wetenswaardig verenigingsblad voor u samen te stellen.
Veel plezier bij het lezen daarvan.
Wim van den Berg, voorzitter.
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DE STATENBIJBEL VAN RENES
Aanleiding
In het najaar van 2012 werd
ik benaderd door Ferry
Reurink, als bibliothecaris
verbonden aan de Gelderland
Bibliotheek in Arnhem. Dhr.
Reurink gaf aan dat de
Gelderland Bibliotheek bezig
was met een opruiming van
het archief van de bibliotheek
en hij bood mij een oude
familiebijbel aan, welke vermoedelijk had toebehoord aan een familie
Renes uit Scherpenzeel. Dhr. Reurink kon mij echter niets vertellen over
de herkomst van deze Bijbel.
Nu durf ik wel te zeggen dat ik in eerste instantie twijfelde of ik dit aanbod
zou aannemen. De Bijbel is weliswaar het “Enige Boek”, maar is nu niet
echt te benoemen als een zeldzaam boek. Zou dit de moeite van een reis
naar Arnhem wel waard zijn? Omdat dhr. Reurink echter aangaf dat in de
Bijbel een aantal genealogische gegevens van de familie Renes waren
opgenomen besloot ik dat reisje naar Arnhem toch maar te maken. In
november 2012 bezocht ik daarom de Gelderland Bibliotheek waar ik
prompt een rondleiding door het archief van deze bibliotheek en dat bleek
al zeer de moeite waard te zijn. Bij de vermelding van “bibliotheek”
verwacht je niet direct dat het archief zeer uitgebreid zal zijn en ver in de
tijd terug zal gaan. De Gelderland Bibliotheek heeft echter maar liefst
43.000 handschriften en oude drukken en deze betrekkelijk onbekende
collectie bestrijkt zo'n 1000 jaar geschiedenis van Gelderland. De oudst
bewaarde stukken betreffen Karolingische handschriften uit ca. 900 na
Christus.
Na mijzelf, als archivaris van een lokale historische vereniging, prima
vermaakt te hebben in dat archief overhandigde dhr. Reurink mij een
archiefdoos waarin de “Familiebijbel van Renes” was opgeborgen. Toen ik
de doos openmaakte kwam daar tot mijn verrassing een weliswaar in
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slechte toestand verkerende, maar toch prachtige Statenbijbel uit.
Vanzelfsprekend werd dit prachtige boek door mij in dank aanvaard als
schenking aan Oud-Scherpenzeel!
De Statenbijbel
Eeuwenland was de Statenbijbel bij veel (vooral Gereformeerde) gezinnen
het enige boek in huis. Boeken waren in vroeger tijden niet alleen duur,
maar de inhoud van veel boeken werd vaak ook als “verderfelijk” ervaren.
Vooral oudere mensen zullen zich nog wel herinneren dat 's middags na
de warme maaltijd en na het avondeten steevast uit de Statenbijbel werd
gelezen. Ook de kinderen moesten soms voorlezen, waardoor de kennis
van de Bijbelverhalen en dan vooral die van de oude Statenvertaling goed
kon worden opgenomen. Dat voorlezen viel niet altijd mee. Sommige
passages van de Statenbijbel laten zich nu eenmaal erg lastig lezen. Dat
komt doordat bij de oude vertalers van deze Bijbel de behoefte bestond
om zo dicht mogelijk bij de gebruikte Griekse en Hebreeuwse grondtekst
te blijven. Dit terwijl ze zelf de originele tekst niet altijd even goed
begrepen. De Statenbijbel is van grote invloed geweest op de Nederlandse
taal. Veel uitdrukkingen en zegswijzen zijn afkomstig uit de Statenbijbel.
Denk aan : “de haren rijzen je te berge”, “je moet niet bij de pakken neer
zitten”, “iets ter elfder ure doen” en “de verzenen tegen de prikkels
slaan”. Ondanks dat veel mensen de bijbelse afkomst van deze
uitdrukkingen niet meer beseffen, geeft ook dit wel aan dat de
Statenvertaling vanaf het begin van de zeventiende eeuw tot diep in onze
tijd een belangrijke positie in heeft genomen in onze cultuur.

De Synode van Dordrecht (1618 / 1619)
De Statenbijbel is een direct gevolg geweest van de Synode van Dordrecht.
“Aanstichters” van de Synode waren een tweetal hoogleraren van de
Hogeschool van Leiden : Jacobus Arminius en Francisus Gomarus. Deze
5

hoogleraren hadden ver uiteenlopende ideeën over het geloof en dan
vooral over de zienswijze van Calvijn. Hun meningsverschillen hierover
lieten de professoren letterlijk onder de studenten uitvechten, die dan ook
onderling verdeeld waren als Arminanen of Gomaristen. De aanhangers
van de verschillende leren werden later bekend als remonstranen en
contra-remonstranten. Het meningsverschil liep zodanig hoog op dat ook
de kerk en de overheid zich met dit probleem gingen bemoeien. Gevolg
was dat er een scheuring in de kerk dreigde, want ook predikanten
begonnen zich de verschillende opvattingen eigen te maken. Predikanten
die het niet met de opvattingen eens waren, konden de genoemde
professoren niet afzetten, omdat de kerk en hogeschool los van elkaar
stonden. De predikanten moesten dus een andere manier bedanken om
de verschillende opvattingen op elkaar af te stemmen. Ze organiseerden
daarom een synode (= kerkvergadering). Het doel van de synode: de
belijdenis van de kerken samenvatten. De provincies stuurden allerlei
personen naar de synode. Arminius en Gomarus ruzieden inmiddels
gewoon door, zelfs toen ze voor het gerecht werden geroepen. De
rechtszaak was ondermeer bedoeld om de strijd tussen de professoren te
verminderen. Dit was niet het geval. Gomarus liet in een verklaring aan de
Hoge Raad weten: "Met het geloof van Arminius durf ik niet voor de
rechterstoel van de Heere Jezus Christus te verschijnen." In deze periode
stierf Arminius, maar de strijd tussen remonstranen en contraremonstranten ging gewoon door.
De Synode van Dordrecht zou de laatste landelijke vergadering van de
gereformeerde kerk worden en werd bijeengeroepen in opdracht van de
Staten-Generaal. De vergadering werd gehouden van 13 november 1618
tot 29 mei 1619 in de Kloveniersdoelen in Dordrecht en werd ook
bijgewoond door vertegenwoordigers van buitenlandse gereformeerde
kerken. Voorzitter van de Synode was dominee Johannes Bogerman uit
Leeuwarden. Hij was misschien niet helemaal onpartijdig, want hij stond
bekend als tegenstander van de remonstranten. Mede hierdoor werden
de remonstranten niet als gelijkwaardige partij, maar als beklaagden
opgeroepen en op 14 januari 1619 werden de remonstranten vervolgens
uitgesloten van de beraadslagingen van de Synode, die dan ook de contraremonstranten gelijk gaf. Tweehonderd Remonstrantse predikanten
werden uit hun ambt gezet, waarop deze in Antwerpen prompt de
"Remonstrantse Broederschap" oprichtten.
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De Gereformeerden verwierpen de “vrije wil van de mens” en legden hun
opvattingen over de predestinatie vast in de Dordtse Leerregels, waarin de
standpunten tegen de remonstranten worden weergegeven in vijf punten,
ook wel de vijf punten van het calvinisme genoemd. Deze Dordtse
Leerregels vormen een officieel onderdeel van de drie
belijdenisgeschriften van de Nederlandse Hervormde en Gereformeerde
kerken in Nederland. Al met al hebben er gedurende de Synode van
Dordrecht maar liefst 179 zittingen plaatsgevonden. Soms ook werden er
tijdens deze zittingen vergaande maatregelen benoemd, die moesten
leiden tot een nieuwe zuivere leer. Zo werden bijvoorbeeld
schoolmeesters, handwerkslieden of anderen, die niet als theoloog
gestudeerd hadden, maar wel vaak het predikambt uitoefenden (vooral op
het platteland),voortaan uitgesloten als predikant en dus afgezet. Een
ander bijzonder gevolg was de ter dood-veroordeling van Johan van
Oldenbarnevelt op 13 mei 1619. Men was van mening dat hij de grootste
oorzaak van de kerkelijke twisten was door het “in de war brengen van de
wetten” en door “de stand van religie in de verwarring te brengen”. Johan
van Oldenbarnevelt was te trots om zijn spijt te betuigen tegen Maurits en
dat kostte hem dus de kop.
Een belangrijke bijdrage van de Synode van Dordrecht was het tot stand
brengen van de Statenvertaling van de Bijbel. Nederlandstalige Bijbels in
die tijd waren vertaald uit het Duits of Frans of Latijn en bevatten vaak
bijzonder veel vertaal- en drukfouten. Er was daarom behoefte aan een
nauwkeurige vertaling direct uit de grondtalen, die voor het Oude
Testament Hebreeuws is en voor het Nieuwe Testament Grieks. Al eerder
was door de Hollandsche Staten in 1594 Marnix van Sint Aldegonde (de
dichter van ons Wilhelmus) aangewezen als bijbelvertaler, maar toen hij in
1598 stierf was deze vertaling nog lang niet afgerond.
Het drukken van Statenbijbels
De Statenbijbel was niet de eerste in het Nederlands vertaalde + gedrukte
Bijbel. Dat was een Bijbel, gedrukt bij Heinrich Quentell en gebaseerd op
een vertaling afkomstig uit het Karthuizer-klooster van Herne in
Vlaanderen en gedrukt in Delft in 1477 (het eerste in Noord-Nederland
gedrukte boek). Met name de katholieke kerk was het absoluut niet eens
met deze vertaling. De Bijbel hoorde immers in het Latijns te zijn. Direct na
deze uitgave gaf de paus dan ook instructie om streng op te treden tegen
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de drukker, de bijbelbezitters en de lezers. In 1516 gaf Erasmus van
Rotterdam een Nieuw Testament uit in de Griekse taal, maar de eerste
Nederlandstalige Bijbel na de kerkhervorming was de z.g.n. Liesveld Bijbel
uit 1526; deze was gebaseerd op een Duitse vertaling van Maarten Luther.
Deze Bijbels werden weer door de Spaanse overheid verboden en de
gehele voorraad Liesveld Bijbels werd in 1535 verbrand.
Op de zitting van 26 november 1618 van de Synode van Dordrecht werd
een groot aantal vertalers aangewezen die het bijbelvertaalwerk zou gaan
verrichten. Het Oude Testament zou vertaald gaan worden door onder
andere Johannes Bogerman, die dit belangrijke en eervolle werk als
voorzitter van de Synode maar naar zichzelf had toegetrokken. De Staten
Generaal zou de kosten dragen, vandaar de naam Statenvertaling. Het
ging om een voor die tijd zeer groot bedrag. Deze kosten zijn geschat op
50.000 gulden. Vergelijk hiermee een maandloon van een arbeider wat in
die tijd ongeveer 16 tot 20 gulden bedroeg. Na voltooiing van de totale
vertaling bleken de kosten ruim 75.000 gulden te zijn.
De vertalers hadden van de Staten-Generaal het octrooi op de Statenbijbel
gekregen vanaf de eerste uitgave. Maar in 1635 verkochten de vertalers
hun rechten aan de burgemeesters van Leiden. De vertalers van het Oude
Testament ontvingen 1.500,- gulden en de vertalers van het Nieuwe
Testament 1.200,- gulden en ieder een groot formaat Statenbijbel uit de
toekomstige uitgave. De burgemeesters verkochten het octrooi weer aan
de uitgever weduwe Van Wouw, die de eerste Statenbijbels bij Paulus
Aertsz van Ravesteijn in Leiden liet drukken. Om dit enorme werk aan te
kunnen maakte hij in zijn drukkerij gebruik van drie persen. Om de
herkomst van deze eerste Statenbijbels duidelijk te maken werd onder op
de titelpagina het stadsgezicht van Leiden afgebeeld. Het eerste
exemplaar was bij de drukker in 1636 gereed en werd in 1637 plechtig aan
de Staten-generaal aangeboden. De Statenbijbel was daarmee een feit, en
160 jaar lang, tot er met het koninkrijk Holland een scheiding kwam tussen
kerk en Staat, trok er iedere 2 jaar een groep afgevaardigden van de
Staten-Generaal en van de Synoden der kerken in plechtige optocht per
trekschuit van de regerings-gebouwen in Den Haag naar Leiden om de
recent gedrukte exemplaren te vergelijken met de originele 1e druk.
De originele handschriften van de door de vertalers geschreven tekst is
bewaard gebleven in een kist. Deze werd tot het jaar 1800 bewaard op het
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Leidse stadhuis, maar tegenwoordig bevinden deze zogenaamde
autografen zich in het Utrechtse archief. Een aantal eerste drukken van de
Statenbijbel uit 1636 bevindt zich met handtekening van de afgevaardigde
van de Statengeneraal Barend Langenes ook in de collectie te Utrecht.
Het drukken van een Statenbijbel was een uitgebreid, kostbaar en
langdurig werk. Een vel papier werd stuk voor stuk gedrukt en aan een
soort waslijn te drogen gehangen, pas daarna werd de achterkant bedrukt.
Het hele werk nam vaak meer dan een jaar in beslag en er zijn dan ook
voorbeelden bekend waarbij het nieuwe testament twee of zelfs drie jaren
later is gedateerd dan het oude testament. U kunt zich indenken dat de
oplagen dan ook klein waren. De drukker moest ook kapitaalkrachtig zijn
en langdurig eerst alleen kunnen investeren voordat hij geld ontving want
na het drukken van de Bijbel moest deze eerst naar de bijbelbinder. Deze
liet dan een schrijnwerker twee eiken planken op maat maken; met
hennepkoord werden de planken met de Bijbel verbonden, ingenaaid, op
model gebracht en over de planken werd dan perkament of rundleer
gespannen, waarna een fraai embleem er warm werd ingeperst. Een
kopergieter leverde vervolgens op maat de koperen sloten en
hoekstukken aan, waarmee de Bijbel werd ingeklemd en eeuwen mee
kon.
Ondanks dat door de Staten-Generaal het privilege van exclusieve uitgave
voor 15 jaar was verleend aan de uitgever weduwe Van Wouw voor het
drukken van de Statenbijbel kwamen er ook clandestiene uitgaven voor.
Een voorbeeld is een Statenbijbeluitgave uit het jaar 1641, gedrukt door
Pieter Loijemans en Marten de Bot te Dordrecht. Zo’n verboden uitgave
werd een piratendruk genoemd en in veel echte Statenbijbels werden
zogenaamde “Waerschouwinge” opgenomen tegen deze clandestien
gedrukte Statenbijbels.
Drukkerij Keur
De Statenbijbel die Oud-Scherpenzeel in ontvangst mocht nemen van de
Gelderland Bibliotheek is gedrukt door de familie Keur uit Dordrecht. De
grondlegger van deze drukkerij was Jacob Braat, toen nog met de
drukkerij: "In de werckende Hoop", waar al in 1662 een volledige
Statenbijbel werd uitgegeven. De stiefzoon van Jacob Braat was de 1e van
het later zo vermaarde Bijbeldrukkersgeslacht Keur. In opvolging bestond
9

de familie Keur uit respectievelijk Hendrik I, Jacob I, Pieter, Hendrik II en
Jacob II.
De familie Keur gaf in 1666 hun eerste Statenbijbel uit en zou als geslacht
dit werk meer dan een eeuw continueren. Hun eerste Bijbels gaven ze uit
in compagnie met Marcus Doornick te Amsterdam. Ook de Statenbijbel
van Renes vermeld deze samenwerking en behoort dan ook tot een
vroege uitgave van de drukkerij Keur.
De KEUR Statenbijbels waren van de allerbeste kwaliteit. Voor de omslag
werd zwaar rundleder aangewend en het gebruikte hout was van eiken
wagenschot. Het sterke papier werd met zware hennepen koorden als met
de katernen in het hout vastgezet. Op het leder werden de koperen sloten
vaak in de voor hen zo karakteristieke krab- ofwel spinmodel opgezet. Er
waren nagenoeg geen drukfouten in deze KEUR Statenbijbels aanwezig.
Tot op de dag van vandaag worden nog Statenbijbels gedrukt/herdrukt
naar de beste uitgave van KEUR.
Datering + herkomst van de Statenbijbel van Renes
De Statenbijbel van Renes
vermeld een datering die door
mij niet direct te herleiden was.
Gezien de vermelding van de
eerder vermelde samenwerking
met Marcus Doornick moest
deze Bijbel echter gedrukt zijn
vóór het jaar 1700. De
afbeelding met datering werd
door ons voorgelegd aan de
leraar Latijn van het CLV te
Veenendaal, die concludeerde
dat deze Staten- bijbel was
gedrukt in het jaar 1690.
In de Statenbijbel van Renes zijn handgeschreven genealogische gegevens
opgenomen. Dat is niet bijzonder, want Statenbijbel waren vaak vele
generaties lang in bezit van een familie. Er zijn Bijbels bekend waarin
generaties lang geslachtsregisters zijn bijgehouden met soms
aantekeningen over bijzondere gebeurtenissen als bijvoorbeeld het
vergaan van een schip, een dorpsbrand, een zware orkaan die
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verwoestingen aanrichtte, geboortes, dopen met namen getuigen van de
dienaar, van de peter – meter – overledenen, Bijbel geërfd door,
geschonken door, geschonken aan enz., enz. Voor geneologisten vaak een
bijzondere + dankbare bron van gegevens !

De Statenbijbel van Renes vermeld de volgende handgeschreven
genealogische gegevens :
- Gerardus Cornelis Renes is Gebooren in het jaar 1808, 8 juni
- Angenietje van den Pol is Geboore in 1818, 19 februari
- Samen in den Echt verbonden 22 November 1837
- Ons eerste Kint is Geboore 5 September 1838 maar dood ter wereld
gekomen
- Een zoontje ons tweede Kint is Geboore 4 November 1839en Gedoopt
door Dom. Nahuis met de Naam van Jan
- Ons Derde Zoontje is Geboore 24 Februari 1841 maar dood
Ge(vr)o(o)me
- Ons Vierde Kint is Geboore 12 april 1842 en Gedoopt door Dom. Klein
- Bij de afgescheide Gemeente met de naam van Aaltje
- Maar overleden 15 Augustus 1843
- Ons Vijfde Kint is Geboore 21 Maart 1844 en Gedoopt door Dom. Van
Velsen met de naam van Aaltje
- Ons Zesde Kint is Geboore 7 Maart 1846 en Gedoopt door Dom. Van
Raalte met de Naam van Sovia
- Ons Zevende Kint is Geboore 21 Jan. 1848 en Gedoopt door Dom.
Brummelkamp met de Naam van Jakob Jacob
- Ons Achtste Kint is Geboore 10 April 10 April 1850 en Gedoopt door
Dom. (.....)wijn met de Naam van Fransina
- Ons Negende Kint is Geboore 5 April 1852 en Gedoopt door Dom.
Oygel (..?...) met de naam van Gerardus Cornelis maar overleede 10
July 1852
- Ons tiende Kint is Geboore 27 Febr 1853 een Dochter maar overleede
28 febr 1853
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Ons elfde Kint is Geboore 26 Maart 1854 en Gedoopt door Dom.
Apeldoorn met de Naam van Angenietje
- Ons twaalfde Kint is Geboore 17 Mei 1855 en Gedoopt door Dom.
Kaptein (?) met de Naam van Janna
- Ons dertiende Kint is Geboore 21 April 1858 maar overlede
- Ons Veertiende Kint is Geboore 6 Maart 1860 en Gedoopt door Dom.
Meddel met de naam van Maria
In een ander handschrift :
- Het Eerste kint van Jacob is Geboren den 29 Augustus 1870 met de
naam van Geradus Cornelis en overleden den 11 februarij 1871
- Het tweede den 2 November 1871 met de naam van Angenietje
We kunnen dus concluderen dat
Gerardus Cornelis Renes, geboren
te Scherpenzeel op 08 juni 1808, in
ieder geval eigenaar van deze
Statenbijbel
is
geweest.
Vermoedelijk was hij ook de eerste
eigenaar.
De
genealogische Onderaan de tekst wordt vermeld :
gegevens van zijn gezin zijn G.C. Renes, Bakkar te Elst.
namelijk in 1 handschrift en Vermoedelijk werd bedoeld: bakker,
duidelijk achter elkaar genoteerd het beroep van Gerardus Cornelis
en derhalve ná 1860 vermeld. Het was ook niet ongebruikelijk dat een
Statenbijbel tweedehands werd aangekocht in een familie en Gerardus
Cornelis had ook wel een reden om zijn gezin te vermelden : hij verhuisde
in 1862 vanuit Scherpenzeel naar Leersum en heeft het wellicht belangrijk
gevonden de herkomst van zijn gezin en dan met name de dopen door
Scherpenzeelse dominee’s, vast te leggen.
Wat hierin opmerkzaam is, is dat de vermelde dominees Van Raalte,
Brummelkamp, Van Velzen en Middel allen betrokken waren bij de
“afscheiding” die midden 19e eeuw plaats heeft gevonden. Door mij is niet
verder onderzocht welke rol zij hierin hadden en/of ook Gerardus Renes
een rol in deze heeft gehad.
Het is echter niet ondenkbaar dat deze Statenbijbel al veel langer bij de
familie Renes in bezit is geweest. Gerardus Cornelis was afkomstig uit de
tak van de familie Renes die woonachtig was aan de Holevoet. De oudst
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bekende Renes is ene Willem Thonisz die tijdens Pasen 1630 als lidmaat te
Scherpenzeel wordt vermeld en dan op Renes woonachtig is. Hij trouwt
met ene Christijngen en er zijn 5 kinderen bekend uit dit huwelijk. Een
kleinzoon Willem Thonisz is een naamgenoot : Willem Anthonisz, die de
eerste zou zijn die de familienaam Renes zou voeren. Willem is geboren op
13 augustus 1643 en trouwt in 1683 met Marijtje Meintsen (weduwe van
Steven Cornelissen). Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen bekend, waaronder
Anthonij Willemsz van Renes, gedoopt te Scherpenzeel op 05 april 1685.
Anthonij trouw in 1718 te Woudenberg met Aeltje Willems van Langelaer
en uit dit huwelijk zijn 3 kinderen bekend, waaronder Willem Geurt. Qua
datering zou Anthonij de eerste Renes kunnen zijn die de Statenbijbel in
bezit heeft gehad. Anthonij was kennelijk niet alleen een man van aanzien,
hij was ook jarenlang ouderling van de Grote Kerk in Scherpenzeel. Verder
is Anthonij schepen geweest in Woudenberg en was hij zeker niet
onbemiddeld. Hij komt een aantal keren voor in akten van belening en als
eigenaar van een Huis met Hofstede aan de Holevoet. Anthonij zou in dat
geval de Statenbijbel nieuw kunnen hebben gekocht en dat zou betekenen
dat de Bijbel honderden jaren in bezit is geweest van de familie Renes.
Zoon Willem Geurt, gedoopt op 17 september 1724, woonde ook aan de
Holevoet. Hij trouwde met Celia Bos en zij kregen 5 kinderen. Willem
Geurt wordt opvallend vaak genoemd in de rechterlijke stukken en
oudschildgelden. Hij is bijzonder lang schepen geweest van Scherpenzeel
en kocht / verkocht regelmatig stukken land en huizen, waaronder het
toenmalige Schoutenhuis aan de Dorpsstraat. Ook Willem Geurt zou een
goede kandidaat kunnen zijn geweest voor het aankopen van een
Statenbijbel.
Een zoon van Willem Geurt was Jan Renes, gedoopt te Scherpenzeel op 15
april 1759. Deze Jan Renes trouwde eerst op 10 januari 1798 met Francina
van Zwetselaar en op 25 november 1804 met Sophia van Bemmel. Er
zouden 9 kinderen uit deze huwelijken voortkomen. Ook Jan Renes was
Schepen, maar ook Gerichtsman van Scherpenzeel. Uit het testament van
Jan Renes blijkt dat hij onder andere een huis met stoffenwinkel, bakkerij
en wolkammerij aan de Holevoet zou nalaten.
De eerste zoon uit het 2e huwelijk van Jan Renes was Gerardus Cornelis
Renes, de al eerder genoemde eigenaar van de Statenbijbel. Gerardus
Cornelis trouwt op 22 november 1837 met de uit Nijkerk afkomstige
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Angenietje van de Pol en samen zouden zij maar liefst 14 kinderen krijgen.
Gerardus heeft de bakkerij + wolkammerij van zijn vader overgenomen. Hij
is als ouderling actief in het kerkelijk leven van Scherpenzeel. In 1859 leent
hij f.2000,= van Dirk van Reenen, landbouwer op Ekeris onder
Woudenberg en geeft als onderpand een nieuw huis met achterhuis,
waarin een broodbakkerij is gevestigd en gelegen het Westeinde te
Scherpenzeel. Mogelijk dat hij met dit geleende geld een nieuw leven
wilde opbouwen, want op 51-jarige leeftijd vertrekt hij in 1862 met zijn
complete gezin naar Leersum. Zijn oudste zoon Jan Renes was toen al
volwassen, maar verhuisde mee naar Leersum. Wat de reden was voor
deze verhuizing en de breuk met Scherpenzeel is mij onbekend gebleven.
Had de al eerder genoemde afscheiding van de Gereformeerde Kerk
hiermee te maken ?
Hoe kwam de Statenbijbel van Renes in Arnhem terecht ?
De vraag is natuurlijk hoe de Bijbel van Renes in de Gelderland Bibliotheek
in Arnhem terecht is gekomen. Navraag bij de bibliotheek leverde hierover
niets op. De Bijbel wordt voor het eerst vermeld op een inventarislijst uit
2009, maar heeft mogelijk al tientallen jaren in het archief gelegen. Op de
inventarislijst staat geen herkomst vermeld.
Familiebijbels gingen over het algemeen over naar de oudst geborene. Dat
was in dit geval Jan Renes. Hij is geboren in Scherpenzeel op 04 november
1839, van beroep arbeider/bakker, en hij trouwt op 06 juni 1865 in
Leersum met Sophia Willemina Verhagen. Zij is in Leersum geboren op 23
mei 1831.
Voor zover bekend was er slechts één nakomeling uit dit gezin : Gerardus
Cornelis Renes, geboren te Leersum op 23 januari 1866, van beroep
timmerman, later winkelier. Deze naamgenoot trouwt op 20 februari 1890
in Doorwerth met Wilhelmina Veenendaal. Zij is geboren te Renkum in
1870. Renes komt hiermee ook in Heelsum / Doorwerth terecht.
De ouders van Wilhelmina zijn George Ernst Veenendaal en Hendrina
Janssen van de Laak. Zij bezitten een familiebedrijf in Heelsum, een
blekerij en ook een perceel grond aan de . Op 10 maart 1900 koopt de
broer van Wihelmina : Willem Veenendaal, dat perceel grond van 1000m2
van zijn vader George Ernst voor f.1000,-. Op dat stuk grond liet Willem
een huis bouwen, Kastanjelaan 8. In dat huis wordt een pension gerund en
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in 1903 blijkt de naam van G.C.Renes onder advertenties te staan voor de
pension-verhuur aan de Kastanjelaan.
Ook de familie Venendaal blijkt
“afwijkend” in de leer te zijn.
Schoonvader George Ernst blijkt
Ned.Hervormd te zijn, maar vaart
een geheel eigen koers. Zij is hij in
1889 lid geworden van de
Vereeniging de 'Kerkelijke Kas' te Renkum en Heelsum.

Kastanjelaan 8 te Heelsum

Er

worden op doordeweeks avonden diensten belegd uit onvrede met de
toestand in de Nederlandse Hervormde (reglementen)kerk. Men wenst
terug te keren naar de kerkenorde van 1618 (i.p.v. 1816) en naar de
belijdenis der Vaderen: de Drie Formulieren van Enigheid. Een zoon van
George Ernst uit 1889 wordt ook niet in Heelsum of Renkum gedoopt
maar in Wageningen bij een dolerende Gereformeerde predikant.
Op 24 oktober 1889 wordt door de kerkeraad ten aanzien van de
bestuursleden - waaronder George Ernst Veenendaal - vastgesteld dat "de
beklaagden openlijk eene betrekking van bestuur en beheer in de Ned.
Gereformeerde Kerk (dolerende) alhier hebben aanvaard.” Deze feiten
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moeten worden gekwalificeerd als “verstoring van orde en rust door
lidmaten gepleegd in eene gemeente der Nederlandse Hervormde Kerk.”
Deze feiten “tonen met woord en daad ten duidelijkste dat men zich heeft
afgescheiden van de Nederlandse Hervormde Kerk; overwegende dat (…)
bestaan om op beklaagden toe te passen de tuchtmiddelen bedoeld bij
art. 4 Reglement Kerkelijk Opzicht en Tucht.” En “ontzet hen uit het
lidmaatschap der Nederlandse Hervormde Kerk.” In 1897 blijkt George
Ernst diaken te zijn van de Geformeerde Kerk te Heelsum.
Is dit alles de reden geweest dat de Statenbijbel in de familie Renes in de
vergetelheid is geraakt? In ieder geval verhuist Gerardus Cornelis Renes in
1914 naar Amsterdam. Zijn gezin verhuist met hem mee, want dochter
Hendrina (uit 1887) trouwt in 1906 met een Amsterdammer. Hierbij is de
Statenbijbel vermoedelijk achtergebleven in Heelsum / Doorwerth. Hoe
komt de Bijbel immers anders in de bibliotheek in Arnhem terecht?
Het zal wel niet meer exact te achterhalen zijn, maar mogelijk is de
Statenbijbel toch nog binnen de familie Renes gebleven. Een broer van
Wilhelmina Veenendaal, Jakob Veenendaal, trouwt namelijk ook met een
Renes : Angenita Renes, een nicht (oomzegger) van Gerardus Cornelis uit
1866. Deze Angenita woont tot op hoge leeftijd in het eerder vermelde
pand aan de Kastanjelaan 8 te Heelsum. Is de Statenbijbel mogelijk in dat
pand achtergebleven? Angenita overlijdt op 100-jarige leeftijd in 2007.
Een datum die toevallig dichtbij de vermelding van de inventarislijst van de
Gelderland Bibliotheek ligt? Wie zal het zeggen....
P. Valkenburg.
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Bronnen :
- Gelderland bibliotheek te Arnhem
- Statenbijbelmuseum.nl
- Wikipedia.nl
- Dewoesteweg.nl (over de Dordtse Synode)
- Dagblad “Trouw”, artikel Statenbijbel dd 20-01-1998
- Stamboom familie Renes (H.v. Woudenberg, 2008)
- De Geschiedenis van het geslacht Renes (J. Renes, 2013)
- DCKruis.nl (genealogie van het geslacht van Ve(e)nendaal)
- Foto “Statenbijbel van Renes”: door Dhr. J. Renes

POST VAN LAMBALGEN
In mei dit jaar zijn de hertstelwerkzaamheden aan de Post van Lambalgen
afgerond. Daarmee is het verdedigingswerk weer teruggebracht in de
staat
zoals
die in
1793
was.
Om de
nieuwe
situatie
met
eigen
ogen te
kunnen
bekijken, zijn we op vrijdagavond 27 juni tijdens de avondwandeling
poolshoogte wezen nemen. Een kort verslag hiervan vindt u verderop in
dit verhaal.
Geschiedenis van de Post van
Lambalgen
Dit verdedigingswerk maakte
deel uit van de Grebbelinie, die
in 1744 is aangelegd en van de
Rijn bij Rhenen tot het
IJsselmeer bij Spakenburg
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loopt. Het doel van de Grebbelinie was om het westen te beschermen
tegen invallen door de vijand vanuit het oosten. Na de totstandkoming van
de linie zijn er door de jaren heen verschillende keren versterkingen
aangebracht. De Grebbelinie is een waterlinie. Om de vijand de doortocht
te belemmeren kon het gebied ten oosten van de linie onder water
worden gezet (geïnundeerd) met behulp van water uit de Rijn dat door
andere waterwegen (Lunterse Beek, Grift en Broekersloot) naar de plaats
van bestemming stroomde. Vanwege het hoogteverschil tussen de Rijn en
het IJsselmeer (ongeveer 6 meter) moest het water door keerkades
worden tegengehouden om te voorkomen dat het wegstroomde in het
IJsselmeer. Met hetzelfde doel werden schutsluizen ter hoogte van de
kades aangelegd.
De zwakke punten in de Grebbelinie waren natuurlijk diezelfde keerkades
die als aanvoerweg door de vijand konden worden gebruikt. Daar werden
daarom verdedigingswerken gemaakt. Aan het eind van de 18e eeuw was
er de dreiging en later de inval van het Franse leger. Ter verdediging werd
in 1793 de liniedijk bij Lambalgen omgevormd tot de Post van Lambalgen.
Deze Post was van veel belang, omdat de directe omgeving door de hoge
ligging niet goed geïnundeerd kon worden. Bij de aanleg van de
Grebbelinie was een verdedigingstoren (redoute) ter hoogte van de
Lambalgerkeerkade gebouwd. Deze redoute bleef staan. Net voor de
Lambalgse brug kwamen de Broekersloot en de Lunterse Beek samen. Op
dat punt werd een lunet (vestingwerk) aangelegd, terwijl aan de andere
kant van de brug op de liniedijk voor de artillerie een emplacement voor
kanonnen werd gerealiseerd. Hier konden 12 kanonnen, 2 mortieren, 4
houwitsers en ongeveer 70 artilleristen staan. Ook werden er banketten
voor 260 infanteristen aangelegd die zo vanachter de borstwering op de
vijand konden schieten. De oorspronkelijk rechtlijnige linie werd bij
Lambalgen een onderbroken tracé met uitspringende hoeken. Er werd ook
een houten wachtloods gebouwd die plaats bood aan 25 manschappen.
Toen het verdedigingswerk in 1794 zijn dienst moest bewijzen, is er echter
niet gevochten op Lambalgen. Ondanks de inundaties konden de Fransen
toch in westelijke richting oprukken. Ze omzeilden de Grebbelinie en
verschaften zich een toegangsweg tot Utrecht over de toen bevroren
rivieren en door de Betuwe. Van begin 19e eeuw tot aan de mobilisatie in
1939 raakte de linie enigszins in verval en deed het geen dienst meer als
verdedigingswerk. Van de situatie zoals die eind 18e eeuw was, was niet
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veel meer over. Zowel lunet als redoute waren verdwenen en ook het
profiel van de liniedijk was door begroeiing en de aanleg van het
Valleikanaal drastisch veranderd. Zonder uitgebreid in te gaan op de
functie van de Grebbelinie in 1940, moet nog wel de aanleg van
loopgraven in de dijk en de bouw van kazematten worden vermeld. Sinds
2011 is de Grebbelinie een Rijksmonument. Tegenwoordig heeft de
Grebbelinie vooral een recreatieve en ecologische functie.
Herstel Post van Lambalgen.
In 2010 zijn de eerste
voorbereidingen voor
het herstel getroffen.
Reconstructie van de
lunet die onderdeel
uitmaakte van het
verdedigingswerk,
maakt geen deel uit van
de plannen en zal
mogelijk in de toekomst
worden herbouwd. In 2011 vinden de eerste werkzaamheden plaats: er
wordt gesnoeid en de OCE (Opsporen Conventionele Explosieven) doet
onderzoek naar de aanwezigheid van explosieven in de liniedijk.
Behoudens spandraden en prikkeldraad van voormalige loopgraven wordt
niets gevonden. Pas in januari 2014 begint de daadwerkelijke
reconstructie van de Post van Lambalgen. De liniedijk wordt onder profiel
gebracht. De grond die vooral tijdens het uitgraven van het Valleikanaal op
de linie is aangebracht wordt verwijderd en voor een belangrijk deel
gebruikt voor ophoging van aanliggende landbouwpercelen. Bij het
afgraven
worden
restanten
van
een
onderkomen
voor
pantserafweergeschut blootgelegd. Samen met twee kazematten
herinneren ze aan WO2 en niet aan de periode waarin de Post werd
aangelegd. Vanwege hun historische waarde worden ze uiteraard niet
weggehaald. De kanonemplacementen en banketten zijn teruggebracht.
Dat geldt niet voor de redoute en de wachtloods. De twee coupures aan
de Lambalgse weg en die ter hoogte van de Lambalgerkeerkade zijn in
zandzakken uitgevoerd. Om te voorkomen dat door regen en wind de
steile taluds verweren, is rijswerk aangebracht en ten slotte is de liniedijk
ingezaaid met gras. In juni 2014 werd de Post van Lambalgen opengesteld
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voor publiek, zodat we kort daarna het resultaat konden aanschouwen.
Op 12 september is de officiële opening van de herstelde Post van
Lambalgen geweest.
De wandeling.
Ongeveer 45 wandelaars kwamen vrijdagavond 27 juni om 18.30 uur
bijeen bij de TOP aan de Nieuwstraat. Met tekst, afbeeldingen en foto’s
verkregen we inzicht in de Post van Lambalgen. Ter plaatse bekeken we
het resultaat van de herstelwerkzaamheden. De wandeling werd op een
plezierige manier onderbroken voor een kopje koffie bij familie Van Ginkel
op boerderij De Pol aan de Brinkkanterweg. Hierna liepen we naar Hoeve
de Beek waar gids Henk
van Ginkel van Stichting
Grebbelinie in het vizier
ons ontving in het
museum. Hij vertelde aan
de
hand
van
een
diapresentatie over de
mobilisatie in
onze
omgeving.
Vervolgens
nam Henk ons mee naar
de Liniedijk waar de
Stichting een loopgraaf heeft gereconstrueerd die een waarheidsgetrouwe
weergave is van de situatie ten tijde van de oorlog. Ook hier gaf Henk tekst
en uitleg en beantwoordde hij vragen. Inmiddels was het half tien geweest
en liepen we over het terrein van Loonbedrijf Schimmel om de historische
tractoren aldaar te bewonderen. Via de Polsche Steeg kwamen we
vervolgens bij het startpunt van de wandeling en konden we terugkijken
op een gezellige en interessante wandeling.
Wim van den Berg
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ACTIVITEITENKALENDER
Activiteit
- Najaarsvergadering
- Bedrijfsbezoek Heuga Interface
- Open dag
- Open dag
- Voorjaarsvergadering

Wanneer
28 oktober
20 november
22 november
7 maart
3 maart

19.30 – 20.00 uur
19.00 – 21.30 uur
13.00 – 17.00 uur
13.00 – 17.00 uur
19.30 – 22.00 uur

Het documentatiecentrum in ‘t Koetshuis is elke dinsdagavond tussen
19.00 - 21.00 uur geopend. U bent van harte welkom.

UITNODIGING LEDENBIJEENKOMST 28 OKTOBER.
U wordt van harte uitgenodigd voor de najaarsbijeenkomst in
partycentrum Boschzicht op dinsdagavond 28 oktober om 19.30 uur. De
avond wordt verzorgd door Wim van de Burgt en Bert van Beek uit
Overberg.
Wim en Bert hebben veel onderzoek gedaan naar de luchtoorlog in onze
omgeving ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Afgelopen winter
hebben zij tijdens een presentatie bij Oud-Renswoude verteld over een
gecrashte Halifaxbommenwerper in Renswoude waarvoor op initiatief van
Bert van Beek en Oud-Renswoude vorig jaar een monument is opgericht.
Bert is in het dagelijks leven piloot. Hij is opgegroeid in Scherpenzeel en
zoon van Henk van Beek, die velen van u kennen als veeverloskundige.
Wim is al sinds de jaren zestig intensief bezig met onderzoek naar
gecrashte vliegtuigen in de regio. Daaruit zijn veel contacten met
overlevenden en nabestaanden voortgekomen.
Op onze bijeenkomst zullen Bert en Wim beelden laten zien en vertellen
over de luchtoorlog in WO 2 in het algemeen en over de noodlanding van
een Amerikaanse bommenwerper, The Flak Ducker, op 6 maart 1944 in
Overberg.
Wat ging er aan de noodlanding vooraf? Hoe verliep de landing? Wie
waren de tien bemanningsleden van de bommenwerper? Wat gebeurde
er na de landing? Wim en Bert zullen uitgebreid verslag doen van hun
onderzoek en de resultaten daarvan. Deze avond mag u niet missen!
Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar op Burgemeester Royaardslaan 4.
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De bommenwerper na de noodlanding in Overberg.

BEDRIJFSBEZOEK INTERFACE (HEUGA)
Donderdagavond 20 november organiseren we een bedrijfsbezoek naar
Interface
(Industrielaan 15).
Eén van de doelen
van onze vereniging
is
om
zoveel
mogelijk de historie
van ons mooie
Scherpenzeel vast te
leggen in beeld en
verhaal. Daarnaast willen we onze leden hier graag over informeren en
hiervoor belangstelling opwekken. Een beproefde methode voor het
combineren van bovengenoemde doelen is het organiseren van een
bedrijfsbezoek. Vaak zijn bedrijven te druk, of hebben ze niet zoveel
historisch besef om hun geschiedenis vast te leggen. Ons bezoek bleek dan
een uitstekend middel om eens flink in de geschiedenis te duiken, met
bijna altijd verrassende resultaten! We stellen het op prijs dat bedrijven
ons een kijkje in de keuken gunnen door ons ook d.m.v. een rondleiding te
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informeren over het heden en het verleden van de onderneming. Die
mogelijkheid wordt ons binnenkort geboden door het bekende
Scherpenzeelse bedrijf Interface, zeg maar Heuga tapijttegels. Zij
beschikken over een schitterende ruimte waar ons met informatieborden
en audiovisuele middelen een boeiend programma wordt voorgeschoteld.
Voorafgaand aan de bedrijfspresentatie zal een korte rondleiding worden
gehouden, die om 19.00 uur begint. Daarna volgt een boeiende
presentatie over het toen en nu van Interface.
U kunt zich voor dit bedrijfsbezoek aanmelden bij ondergetekende. Er
kunnen maximaal vijftig deelnemers meedoen aan deze activiteit. Als het
kan ontvang ik de aanmeldingen graag via de e-mail, maar U kunt ook een
berichtje bij mij thuis in de brievenbus doen (Broekerlaan 23). Wilt u
daarop dan uw naam, adres en telefoonnummer vermelden?
Jan Roelofsen.

VERSLAG EXCURSIE RHENEN
Op zaterdag 21 juni vertrokken 40 leden van de vereniging “OudScherpenzeel” voor de jaarlijkse excursie. Dit jaar ging de reis naar een
bestemming niet ver weg : Rhenen. Zo dichtbij, maar met zo’n
interessante geschiedenis.
Het vertrek was om 9.30 uur met eigen vervoer naar Rhenen en er werd
begonnen met koffie en gebak bij “De Koning van Denemarken”. Daarna
ging men voor een rondleiding naar de prachtige Cunerakerk. Helaas staat
de toren in de steigers en wordt er
aan de kerk momenteel groot
onderhoud gepleegd, maar de
verhalen waren er niet minder
mooi om.
Eén van onze gidsen was de voor
veel Scherpenzelers bekende Cor
van Itterson. Er werd heel boeiend
verteld over de geschiedenis van
deze mooie kerk, die in de 13e
eeuw is gebouwd en de toren die
later is bijgebouwd en bekostigd is
door de bedevaartgangers naar de
heilige Cunera.De kerk is meerdere
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malen vernield door brand en oorlogsgeweld, maar steeds prachtig
hersteld. Na de lunch in “De Koning van Denemarken” stonden al weer
andere gidsen te wachten voor een rondleiding in de oude stad Rhenen,
die in 1364 stadsrechten kreeg. Tijdens de wandeling door de mooie
straatjes vertelden zij over de rijke geschiedenis van de stad en natuurlijk
over de legende van Cunera. Er was zo veel te zien en de gidsen konden zo
enthousiast vertellen, dat de tijd hiervoor al snel te kort is.
Tot slot werd er een bezoek
gebracht aan het militair
ereveld Grebbeberg, waar
men heel snel onder de
indruk raakt van hetgeen zich
daar heeft afgespeeld. Het is
een mooi eerbetoon aan
onze gesneuvelde militairen
tijdens de inval van Duitsland
in mei 1940.
Terug in Scherpenzeel konden de deelnemers terugzien op een heerlijke,
zonnige en gezellige dag vol cultuur en historie.
Cobi Schuur
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STAT ROSA PRISTINA, DE ROOS VAN WELEER …

Op de oude stafkaarten van rond 1900 staan nog vele schietbanen
ingetekend, Apeldoorn, Ermelo, Veenendaal, Barneveld, Voorthuizen,
Lunteren, de schietbaan bij de pyramide van Austerlitz. Het waren
oorspronkelijk allemaal 200 meter banen, waar met het geweer Baumont,
11 mm zwart kruit, en later – vanaf 1907 - met de M95 in het kaliber 6,5
mm nitro geschoten werd. Van de meeste van die banen is geen spoor
meer terug te vinden. Waar eens de Apeldoornse schietbaan was, prijkt nu
een huizenblok ter lengte van de oude baan. De banen van Ermelo,
Barneveld en Voorthuizen zijn spoorloos verdwenen. Het terrein van de
oude buitenbaan van Veenendaal ligt er nog onbebouwd bij, maar van de
baan zelf is niets meer terug te vinden. In Voorthuizen is voor het
schietterrein aan de Harremaatsteeg de tennisvereniging in de plaats
gekomen.
Over de oude Barneveldse buitenbaan heeft nu in alle vrede het kerkhof
zijn stille vleugels uitgespreid. In 1949 is een tweede buitenbaan,
bescheiden 100 meter, in het Oosterbos achter het huidige zwembad
aangelegd. Het tracee is voor de kenner nog te volgen, evenals een
restant van de oude kogelvanger.

Barneveld, Oosterbosbaan, 2010

Entree buitenbaan Scherpenzeel, 2013
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De schietbaan nabij de pyramide van Austerlitz ligt er merkwaardigerwijs
nog vrijwel geheel intakt bij. De reden zal wel zijn dat deze in een licht
glooiende helling is uitgegraven, en ook verder niet in de weg ligt van
onze zo moderne stadsvernielende uitbreidingen.
Ook de baan van Lunteren is om dezelfde redenen in het terrein nog
duidelijk afgebakend, de kogelvanger is wat ingezakt en de oude betonnen
kuil zou volgens zeggen nog ergens onder het zand moeten liggen. Maar
laten we ons beperken tot de oude schietbaan van Scherpenzeel
Het begin, 1866.
Scherpenzeel kende al in het begin van de 19e eeuw, evenals veel ander
gemeenten zijn schutterijen. Het doel van de schutterijen was het
handhaven van de binnenlandse rust en orde; tevens dienden ze evenals
de militie, als aanvulling van het staande leger.
De schutterijen werden plaatselijk georganiseerd. Er bestonden
dienstdoende en rustende schutterijen. Gemeenten met meer dan 2.500
inwoners moesten dienstdoende schutterijen oprichten, in kleinere steden
en op het platteland werden rustende schutterijen opgericht. In tijden van
oorlog vormden ze samen één landstorm. Een wet uit 1815 voorzag al in
de oprichting van schutterijen. De wet van 1827, die vollediger was en
zwaardere verplichtingen bevatte, stelde nadere regels voor de oprichting
van schutterijen in het hele koninkrijk.
Zo moest bijvoorbeeld Scherpenzeel blijkens de archieven op 22
September 1840 op een bevolking van 1.544 inwoners een schutterij
leveren van 22 man. Of de schutterij rond Scherpenzeel zelf ooit op de
wapenen heeft geoefend, is niet bekend. Vele der schutterijen waren nu
niet bepaald vermaard om hun discipline, en de geoefendheid en daarmee
de weerbaarheid zal in de loop der jaren drastisch zijn afgenomen.
In de troonrede van 17 September 1866 gaf koning Willem III een nieuwe
impuls aan ’s volks weerbaarheid. De koning riep op tot het oprichten van
weerbaarheidsverenigingen:
[ …] ‘Het doel van ons streven is , dat elk Nederlander weder ten allen tijde
strijdvaardig zij , en daaronder verstaan wij , dat elk Nederlander zijn
wapen niet alleen wete te dragen , maar dat hij het ook met vrucht wete te
gebruiken , en het laatste kan alleen door langdurige oefening verkregen
worden.
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Bedenkt! dat hoe krachtiger wij onze nationale onafhankelijkheid kunnen
handhaven , hoe minder gevaar wij loopen, dat men haar zal aanranden ;
want het is eene onloochen-bare waarheid, dat men een ongewapend man
eerder aanvalt dan een gewapend’ [...]
Ferme taal, daar wordt nu volstrekt anders over gedacht, maar in die tijd
bestond er dan ook nog nationale onafhankelijkheid. Het was geen
willekeurig tijdstip dat deze oproep in 1866 den volke werd gedaan. De
krijgstrom roerde zich al decennia lang bijzonder hevig in Europa, zoals
Bertha von Suttner in 1889 in haar wereldberoemde boek ‘Die Waffen
nieder’ indringend verhaalde. In 1864 was net de Duits – Deens oorlog
achter de rug, in 1866 gevolgd door het Oostenrijks – Pruisische conflict
met als dieptepunt in Juli van dat jaar de slag bij Sadowa (Königgrätz). En
in 1870 was het alweer raak, ditmaal tussen Frankrijk en Duitsland.
Reeds op 3 December 1866 gaven 58 Scherpenzelers gevolg aan ‘s konings
oproep, en richtten een kloeke weerbaarheidsvereniging op, naar verluid
de enige wijd en zijd in de omtrek. De vereniging werd door de Minister
van Oorlog ruim voorzien van minié- en sappeursgeweren, niet alleen om
te oefenen, maar ook om in het dorp te kunnen paraderen.
En geoefend is er blijkbaar eveneens, ongetwijfeld op de toenmalige heide
van Oud Willaer. De schietrichting was echter westwaarts in tegenstelling
tot later. In die richting bevinden zich nog bosschages met raadselachtige
namen als Spoekenbosch en Oude Kogelvanger.
(Het helaas zo jong overleden lid van onze huidige schiet-vereniging, Alois
Weinemann heeft in het laatst genoemde bos met ’n metaaldetektor
enige oude loden kogels van 16mm gevonden, het in die jaren
gebruikelijke kaliber. Ze prijken nu fier in de vitrinekast van de eigentijdse
schietvereniging?) De bomen in het bos hielden de kogels wel tegen, zo
was de mening; overigens wel reden om de wandelaars dringend af te
raden tijdens schietoefeningen, gewoonlijk de zaterdagmiddag, verpozing
in het bos te zoeken.
Achter de huidige schietbaan bevindt zich trouwens een merkwaardig, een
enigszins verhoogd, in het weiland vrij staand heuveltje, getooid met een
eenzame ingewaaide boom. Onderzoek heeft uitgewezen dat het niet,
zoals in archeologische kring vurig gehoopt om grafheuvels uit de steentijd
gaat, maar gewoon om een verhoging uit latere jaren; het is vervaardigd
van opgetaste heiplaggen. Het moet het schietpunt geweest zijn, van
waaraf men naar het westen schoot, richting bos, De Oude Kogelvanger.
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Of de spoeken van het
Spoekenbos
daar
alleen
rondwaarden
tijdens
de
schietoefeningen, is helaas
niet overgeleverd.
Na 1871 wordt het stil in
Europa. De Frans-Duitse
oorlog is afgelopen, en de
weerbaarheidsvereniging
wordt ontbonden. Nederland
slaapt weer rustig verder,
zoals het al vanaf de 17e
eeuw
de
bij
uitstek
De 'grafheuvel' achter de schietbaan
gekoesterde traditie is, en tot 1940 tot schaai en schand ook stug zal
worden volgehouden. Dertig jaren zullen verstrijken,
voordat er weer leven in de brouwerij komt, en wel met
de landelijke oproep van 20 Mei 1900 tot de oprichting
van Volksweerbaar-heidsverenigingen. Evenals 34 jaar
geleden gaf de Scherpenzeelse goegemeente direkt met
grote geestdrift en masse gevolg aan deze oproep.
Op Dinsdag 22 Mei 1900 werd prompt de
weerbaarheids- annex schietvereniging Scherpenzeel
opgericht, voorzitter werd de heer Fijting van Walsem,
tevens gemeentesecretaris. Maar waar zouden al die
leden moeten oefenen?
1900.
De wat oudere – wat heet - schutters onder ons zullen zich de
buitenschietbaan nog wel herinneren. Vanaf de Barneveldseweg de
Renessersteeg in, en na circa 100 meter linksaf het zandpad op, nu voor
alle verkeer afgesloten met een houten slagboom. Vervolgens op uw
gemak een goede 800 meter verderop kuierend, geweer op de schouder,
rechts op het geluid af een smal paadje in; en bij het ronden van de bocht
springt dan de achterste poort van de schietbaan het blikveld in. Eigenlijk
is deze schietpoort vanouds het 200 meter schietpunt, in de beginjaren
rond 1900 de gebruikelijke afstand. Maar in die latere, zeventiger jaren
werd er uitsluitend nog op 100 meter geschoten.
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Aanvankelijk, we spreken van 1900, schoot men - zo wordt althans
beweerd - gewoon oostwaarts over het vrije veld, evenals de vorige
vereniging dat enige decennia eerder ook al gewend was, maar dan de
andere kant op, richting het westen; de bomen onderweg vingen toen de
kogels wel op. Was men uit het kompas geraakt? In de jaren 1860 – 1870
schoot men echter nog met de oude voorladers, waarvan de loden kogels
niet zo’n heel ver bereik hadden.
Op wapentechnisch gebied waren de tijden inmiddels ook niet stil blijven
staan. De nieuwe Baumont-patroon M71 had een aanzienlijk grotere
dracht, laat staan de moderne M95.
Op de oude stafkaart
uit 1905 zijn in de
vuurlijn van de later
gebouwde schietbaan
de hoeven Klein Orel
en Groot Orel te zien.
De daar huizende
agrariërs
konden
inderdaad
weinig
waardering opbrengen
voor het feit dat hen –
en
hun
argeloze
familieleden - bij tijd 1905
en wijle de kogels, 11 mm lood, om de oren vlogen, en tekenden bij de
burgemeester bezwaar aan. In die meer geharde tijd was men nog niet zo
kinderachtig, en pas na herhaald en vastberaden aandringen werd toch
maar besloten om een veilige baan in te richten.
De burgemeester zelf, Mr. A.Royaards, nam het initiatief en financierde de
baan geheel op eigen kosten. De schietbaan kwam in de loop van 1901
gereed, en na onafgebroken gebruik – op twee korte onvrijwillige pauzes
na - viel het doek tenslotte na bijna 100 jaar in maart 2000; een unieke
prestatie voor een particuliere buitenschietbaan. Ook in ons vertrouwde
buurdorp Barneveld nam de burgemeester, Baron J.van Nagell, in 1889
het voortouw tot de bouw van een schietbaan, eveneens op zijn eigen
kosten. Het werd de schietbaan aan het Watermolense Bosch, die tot
1936 dienst heeft gedaan. De Barnevelders kwamen vanaf dat jaar, met
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hun geweren aan de fietsstang gezellig op de Scherpenzeelse buitenbaan
buurten.
Het is niet zo verwonderlijk dat burgemeesters in die tijd moeiteloos tot
een dergelijk initiatief over gingen. De weerbaarheid van het gemene volk
stond toen met name van overheidswege uit hoog in het vaandel, en werd
sterk bevorderd. De taaie strijd van de Zuidafrikaanse Boeren heeft daar
z’n steentje toe bijgedragen. Het leidde in Nederland in de beginjaren van
de 20e eeuw ter morele steun aan de Boerenstrijd – veilig op afstand, dat
wel tot een hausse aan oprichting van een groot aantal
schietverenigingen, met klinkende namen als Piet Cronjé (Barneveld en
Ermelo), Generaal Joubert (Ede), Paul Kruger (Den Haag), enz. én
Scherpenzeel. Het Ministerie van Oorlog stelde van Mei tot October
legergeweren voor de wekelijkse oefeningen beschikbaar, eerst de
Baumont M71, daarna de befaamde M95.
De Scherpenzeelse schietbaan was van begin af aan het bruisende en
knallende middelpunt van schutters wijd uit de regio. Al vanaf 1902
werden schutters uit de buurdorpen, Barneveld, Veenendaal, Voorthuizen,
Putten, verwelkomd voor een spannende maar o, zo gezellige onderlinge
wedstrijd. ’s Morgens in alle vroegte verzamelden de eigen leden zich voor
het gemeentehuis om vervolgens in optocht naar den baan te paraderen,
muziek en jeugd voorop.

Woensdag 26 Juli 1905, de deelnemers in vol ornaat voor de feesttent (Foto:
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Gemeentearchief Barneveld)

De Barneveldse Courant geeft een uitgebreid verslag, inclusief de
prijswinnaars – zilveren medaille voor Scherpenzeel met 222 punten - van
zo’n regionale wedstrijd, door Piet Cronjé Barneveld gehouden op
Woensdag 26 Juli 1905. Bijzonder is dat van die wedstrijd niet alleen een
verslag, maar ook diverse foto’s met o.a. schutters uit Scherpenzeel zijn
overgeleverd.
De gehele dag werd feestelijk opgeluisterd met uitvoeringen van de
plaatselijke harmonie. De schutters wijd uit de omtrek kwamen richting
Scherpenzeel getogen, met paard en wagen (het paard vond ’s avonds
altijd geheel zelfstandig de weg terug), op de fiets, geweer aan de stang of
op de rug, sporadisch ook met de auto van een der meer welgestelde
leden, of een voor deze bijzondere gelegenheid gehuurd automobiel. Na
afloop een grandioze prijsuitreiking – en het waren vaak schitterende en
kostbare prijzen, ondermeer massief zilveren en bronzen medailles - door
de burgemeester zelf in een der plaatselijke horecagelegenheden.
Nieuwe eeuw, nieuwe oorlogen …
De baan is niet zo’n 100 jaar lang onafgebroken in gebruik geweest. Er
zitten twee merkwaardige lacunes in van, bij elkaar bijna 10 jaar. De
eerste onderbreking al 13 jaar na de ingebruikname. Nee, de oorzaak was
niet die regionale wedstrijd te Barneveld het jaar daarvoor, dat schutters
zich al te uitbundig gedragen zouden hebben.
Op Woensdag 18 Juni 1913 geeft zustervereniging De Eendracht uit
Barneveld een klinkende geweerwedstrijd. Natuurlijk zijn de mannen
(vrouwen werden in die tijd niet weerbaar geacht, ondanks dat
bovengenoemde Bertha von Suttner op 10 December 1905 als eerste
vrouw ter wereld de nobelprijs voor de vrede was verleend; maar er was
wel meer dat Nederland op het wereldtoneel toen ontging) van buur
Scherpenzeel ook uitgenodigd. Immers, geen wedstrijd zonder
Scherpenzeel was daar gastvrij het adagium. En ook in het buurdorp,
vermaard om z’n hoenderen, ging het s‘morgens in optocht naar de
schietbaan, muziek en jeugd voorop. De dag werd muzikaal opgeluisterd
door de welluidende klanken van harmonie ‘Kunst Veredelt’. Maar
ondanks de feestelijke opluistering behaalden de beproefde
Scherpenzeelse man-schappen die dag met 248 punten slechts een wat
teleurstellende 4e plaats; alleen penning-meester, D.Ploeg kon de eer van
de vereeniging hoog houden met een mooie eigen score van 57 punten,
en daarmede een welverdiende 1e plaats (weliswaar gedeeld, maar toch).
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Scherpenzeel kon haar nederlaag maar moeilijk verkroppen, en zon op
revanche. Er werd besloten het jaar daarop verhaal te halen, en zo die
Barnevelders een gevoelig lesje te leren. De wedstrijd alhier,
Scherpenzeel, werd bepaald op Woensdag 10 Augustus 1914; de massief
zilveren en bronzen medailles, welwillend geschonken door burgervader
Mr.Royaards, lagen al maanden van te voren klaar, netjes met de vereiste
datum 10 Aug.1914 ingegraveerd.
Maar een op zich in feite onbeduidend incident op Zondag 28 Juni van dat
eigenste jaar, in een land en een plaats waar in Nederland nog nooit
iemand van gehoord had, zou anders beslissen: Sarajewo. Enige
pistoolschoten werden tot het nietige steentje dat een dodelijke
wereldlawine zou ontketenen.
Reeds op 1 Augustus 1914 kregen alle
Nederlandse
gemeenten
een
lastgeving om de rijksgeweren van de
plaatselijke schietverenigingen in te
vorderen.
Beducht
voor
haar
neutraliteit nam men het zekere voor
het
onzekere.
Onschuldige
geweerschoten
van
de
volksweerbaarheid mochten eens bij
kwaad denkende buren in een onjuist
daglicht gesteld kunnen worden. In de
daaropvolgende jaren stonden alle schietverenigingen derhalve noodgedwongen op non-aktief. Geen schieten meer, en het algehele animo
verkommerde rap.
In 1919 werd in het neutrale Nederland de gewone sleur weer opgepakt,
alsof er in die tussenliggende 5 jaar – ruim 37 miljoen doden, verminkten,
gewonden, vermisten, miljoenen treurende verwanten - nooit iets was
voorgevallen. O zeker, het is Nederland wel degelijk verweten, vooral de
Belgen hebben nog jarenlang wrok jegens haar bovenburen gekoesterd.
En ook in deze contreien werd de dagelijkse gang weer opgepakt. De
Scherpenzeelse wedstrijd werd nu bepaald op Maandag 1 September
1919. Maar in 1914 waren de medailles al gegraveerd!? Geen nood,
gewoon even het jaartal 1919 bijgeslagen: ach, het was maar een
jaartalletje.
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De tweede gedwongen onderbreking ontsnapte minder gemakkelijk aan
Neerlands aandacht. De lang gekoesterde en nog steeds vurig gehoopte
neutraliteit met al z’n op voorshands gebroken geweertjes bleek een
uiterst kortzichtige en pijnlijke, voor velen dodelijke illusie.
Eind 1939 krijgt de schietvereniging inkwartiering van de soldaten van het
inmiddels in allerijl gemobiliseerde Nederlandse leger. Het dorp
Scherpenzeel ligt aan de Grebbelinie en ondervindt de gevolgen het jaar
daarop gevoelig aan den lijve. Ook de schietbaan ontkomt niet aan de
strijd. Achter de wallen van de schietbaan vindt de 227e Duitse divisie die
eerste oorlogsdagen dekking tegen de invallende Nederlands granaten.
In de oorlogsjaren werd door de bezetter druk ge- en misbruik gemaakt
van de schietbaan, zelfs de panzerfaust is er beproefd. Na de oorlog
werden nabij de poorten en de kogelvanger bergen geweerhulzen
gevonden. Maar ook het vooroorlogse archief is door brand volledig
verloren gegaan, het trotse vaandel moedwillig verscheurd. De eens zo
prachtige schietbaan is vernield, van de schijvenloods en van de
waarnemingspost is niets meer over; de geweren zijn geroofd, het
verenigingsgebouw ligt in puin, maar de vereniging zelf is ongebroken.
Na 1945.
Al in 1946 begint de vereniging weer met de opbouw van gebouw en
buitenbaan. Dank zij dat noeste werk van een groep gedreven vrijwilligers
is de baan behouden gebleven. Anders had de geschiedenis over deze
unieke particuliere buitenschietbaan op dit punt z’n einde gevonden.
De baan kon zodoende nog tot maart 2000 benut worden; in dat jaar kon
niet meer aan alle moderne eisen, regels enz. worden voldaan.
Dat was ‘m, de na de oorlog herbouwde baan; blik vanuit de aanwijskuil;
enige provisorische poortjes op de voorgrond; midden, heel in de verte
de drie schietpunten.
Nu na meer dan 100 jaar is dat alles verleden tijd, alleen snel verblekende
herinneringen zijn ons nog gebleven; slechts de grote groepsfoto’s in het
thuishonk van de Scherpenzeelse schietsportvereniging – let op het woord
‘sport’ - , om de zoveel jaar steeds en masse boven op de bult van de
oude, eerste schietpoort genomen, voeren de gedachten nog terug naar
die jaren van glorie. Maar getuige de laatste, de meest recente
groepsfoto, blijkt nu ook de oude, vertrouwde baan inmiddels vergeten;
het compromitterende kiekje is dan ook niet om aan te zien.
Verbazingwekkend, en dat met werkelijk het mooiste natuurmonument in
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heel Scherpenzeel in de onmiddellijke nabijheid, nota bene op
loopafstand! Sv Scherpenzeel, waar is uw trots, uw eer gebleven?
‘n Lid, desgevraagd naar het wat, hoe en waarom, wist slechts te vertellen
dat de buitenbaan langzaam aan het ontbinden en dientengevolge van
ellende ingezakt zou zijn!

Dat was ‘m, de na de oorlog herbouwde baan; blik vanuit de aanwijskuil; enige
provisorische poortjes op de voorgrond; midden, heel in de verte de drie
schietpunten.

De Kring.
Schietvereniging Scherpenzeel was op haar banen in latere jaren ook
veelvuldig de gastheer van de jaarlijkse SKGV-Zomerwedstrijden. SKGV, de
Schietkring Gelderse Vallei, een regionale kring, van dé Kring sprak men in
die tijd, van aanvankelijk 5 verenigingen, met sv Scherpenzeel in 1923 als
een der oprichters. De eerste SKGV-Zomerwedstrijd in Scherpenzeel werd
in Augustus 1925 gehouden, de laatste op zaterdag 7 juni 1986. Deelname
van 150 schutters was in die jaren beslist geen uitzondering.
Op het schietpunt was een eenvoudig balkenportaal voor drie schutters
gebroederlijk naast elkaar in elkaar geknutseld. Schutters en telbureau
achter de schutters zaten zodoende althans droog. Ter bescherming tegen
het hemelvocht was de enigszins primitieve constructie afgedekt met
akoestische zinken golfplaten. Het geluid werd dientengevolge dusdanig
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versterkt tot een niveau dat je ‘de tanden los in de bek gingen staan’, zoals
het toen plastisch werd uitgedrukt. Ruime toiletten in het bos, papier zelf

De kogelvanger, nog mét kuil en afdak,
1978

Het telbureau onder het zinken afdak,
links Jan Koudijs, rechts Henk van Ginkel

meenemen.
Na 1986 werd de organisatie van deze Zomerwedstrijd de leden van
Scherpenzeel te machtig.
Niet verwonderlijk, voor de 12 meter moest immers elk jaar in vele uren
vrijwillig werk haaks op de 100 meter baan in het belendende weilandje
een met zeilen overhuifde – men zat graag droog – apart schietbaantje
worden opgebouwd. De kogelvanger van deze baan bestond uit een
tijdelijke opgetaste wal van stevige graszoden. Het transport der schijven
ouderwets met een fietswiel. En daags na de wedstrijd moest dit alles
weer worden afgebroken.

De loods voor de schijvenuitgifte, 1978

En de tijdelijk opgerichte 12 meter
baan

Herfst 2013.
Vele malen zak ik, oud schutter van weleer - de naam gaat u niet aan - uit
uw welbekende goede oude buurdorp – de naam is niet van belang 35

wekelijks de Barneveldse weg richting Scherpenzeel af (om de spitsstau
rond Amersfoort te vermijden), en telkens ter hoogte van de
Renessersteeg denk ik onwillekeurig aan vroeger ‘rechts af’. Op de
rondweg, werktuigelijk blik rechts: daar ligt ie nog, verlaten, of wellicht –
veel, veel erger - lagtie? Noem het nostalgie, vals sentiment, oude
herinneringen, voorbije jaren, stat rosa pristina nomen … , wat u maar
wilt, het deert mij niet. Eind november werd dit mij na zovele jaren van
berustend en gelaten voorbij gaan toch te machtig, tijd te over, en dus de
Renessersteeg in.
Na 100 meter ter linker zijde
een rustieke laan in prachtige
herfstkleuren. Slagboom. Af en
toe wat aarzelende druppels
uit ‘t grauwe wolkendek. Stilte
alom, zelfs geen vogels,
wellicht te vochtig? Het oude
vertrouwde paadje halverwege
rechts was er nog steeds; een SKGV-Zomerwedstrijd, dinsdag 8 augustus
klaphek gaf toegang tot een 1978, de entree van de baan op het 200
enkeldiepe
modderpoel. meter punt.
Zorgvuldig de grote groene plakkaten vermijdend, bestaande uit een
ondefinieerbare smeuïge substantie, welke een organische oorsprong
deden vermoeden, werd de weg versperd door een iel slootje.
En daar rechts inderdaad, geheel vrij staand, maar volledig intakt de oude
toegangspoort in de last der jaren zwaar omzoomd met bomen. Niet van
ellende ingezakt, zoals eertijds reeds gevreesd en weer later door boze
tongen kwaadaardig beweerd werd; niet door het verval der jaren
verdwenen, zoals al die andere schietbanen van vroeger.
Een houten vlondertje links ontsluit voor de eenzame wandelaar het nu
omslote binnenterrein van de schietbaan van weleer. De baanzool is vlak
en schoon, slechts flauw getekend door de sporen van een enkele brutale
crossfiets. De schietpoort blijkt een verrassing. Op de oude foto’s uit 1978
(boven) is het nog een inzakkend staketsel van boomstammen; toen al
werd men door een zekere huiver beslopen, wanneer men schoorvoetend
de doorbuigende daklast passeerde, ‘zou die ’t nog wel houden?’ Nu
zowaar een stevig en vooral degelijk bouwsel van zware houten balken.
Geen spoortje van houtrot, zwam of andere ongerechtigheid. In de verte
36

de volgende poort, het 100 meter punt van waaraf in die zeventiger jaren
voornamelijk geschoten werd: ook in perfekte staat, evenals de volgende
poort op 50 meter; en tenslotte de oude kogelvanger, netjes tegen het
betreden afgezoomd met prikkeldraad.
De eens voorliggende kuil is
verdwenen. Vandaar uit werden
toen door een smalle opening
stijl boven het hoofd, steevast
goed voor een pijnlijke nek, met
een aanwijsstok de schietresultaten aangewezen. Van
daaruit ook weergalmden in de
hoogtijdagen wat later op de
middag vrolijke, al dan niet
stichtelijke liederen – het was De nieuwe poort, met doorkijk naar de 50
een zwaar taktische fout van de meter
organisatie om hun kratten bier in de kuil ter bewaring op te slaan - tot
aan het schietpunt toe duidelijk hoorbaar, en zodoende drastisch
inboetend aan de kwaliteit van het nauwgezet peilen der schoten.
Op de uit de kluiten gewassen steeneik,
pal naast de vanger, een doorweekt en
half leesbaar A-4tje met op het eerste
oog de wat skurriele tekst ‘Niet
betreden. Herstel kogelvanger. Pas
ingezaaid’. ??? Grap? Gaat de baan
weer in ‘t geniep in gebruik genomen
worden? Hoop op weer een
ouderwetse,
doch
degelijke
Zomerwedstrijd?
Links achter de kogelvanger echter een informatiebord, verlucht met
plattegrond en verhelderende tekst, welke de ontnuchterende oplossing
van het intrigerende raadsel geeft.
De tijden zijn inmiddels dramatisch veranderd; de oude
volksweerbaarheid is dank zij diezelfde overheid die daar in die voorbije
jaren zo geestdriftig prat op ging en zulks ook met verve stimuleerde,
allang en breed ter ziele en roemloos ten grave gedragen. ‘De roos van
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weleer bestaat alleen nog als naam, slechts naakte namen houden wij
over’, zoals al in de 12e eeuw Bernardus de Morlay, een levensmoede
monnik verzuchtte.

Het schietpunt, 100
meter, 1980

De kogelvanger zonder kuil, 2013; rechts de tekst
‘Niet betreden’

Zeker, tijden en mensen mogen dan veranderd zijn, maar de oude
Scherpenzeelse buitenbaan is ons gebleven. Terrein en opstallen zijn door
de eigenaar ‘Landgoed Scherpenzeel’ met de broodnodige subsidies
zorgvuldig in een schitterend natuurgebiedje herschapen, waarbij men de
oude baan en 100 jaar historie zoveel mogelijk in z’n oude vorm heeft
teruggebracht.
Waar eens de schoten duchtig knalden heerst nu slechts de geel
gebladerde herfststilte. Het eindresultaat is een trots en schitterend
landschappelijk juweeltje geworden.
Waar zo’n oude plaatselijke
schietvereniging al niet nuttig voor geweest is.
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2013, alsof de tijd 110 jaren heeft stil gestaan …
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OUD-SCHERPENZEEL HELPT MEE BIJ TAFELTJESMARKT OP LAMBALGEN
Landgoed Scherpenzeel doet al 10 jaar mee aan het project ‘Van
Luchtkasteel tot Dassenburcht’, waarbij kinderen van de basisschool leren
over natuur en geschiedenis in hun eigen woonomgeving. Ook is Landgoed
Scherpenzeel tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van ‘Van Luchtkasteel tot
Dassenburcht’ uitgeroepen tot ‘Landgoed van het jaar 2014’. Allemaal
reden voor een feestje!
Op woensdag 9 juli jl. was er een
avondwandeling voor kinderen en
ouders van de groepen 5 tot en
met 7. Bijna 100 mensen hebben
hieraan mee gedaan. Onderweg
stonden vrijwilligers klaar om de
verschillende opdrachten uit te
leggen, bijv. bij het water en bij
een opdracht met blinddoeken.
Oud-Scherpenzeel werkte mee door het Koetshuis open te stellen. In de
schaapskooi was er voor iedereen koffie en limonade en konden de foto's
bekeken worden van 10 dassenburchten in Scherpenzeel.
Landgoedbeheerder Govert Bos beantwoordde vele vragen.
Vrijdagmorgen 11 juli was er op Lambalgen een tafeltjesmarkt. De
groepen 6 en 7 van alle basisscholen waren hiervoor uitgenodigd. Er
waren 14 verschillende opdrachten te doen.
Ook hier was Oud-Scherpenzeel aanwezig. Er waren
tien voorwerpen van vroeger op een tafeltje
uitgestald. De kinderen konden raden wat het was
en waar het voor werd gebruikt. Zo lag er bijv. een
scheerkwast, een stoof, een snijbonenmolen en een
raamspuit. Het laatste voorwerp leverde wel de
meeste hoofdbrekens op.
Na afloop kregen de kinderen uitleg van Jan
Roelofsen, Martin Wassen en Cobi Schuur wat voor
voorwerpen het waren.
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Raamspuit

MONUMENTENDAG IN SCHERPENZEEL
Als u op 13 september in
Scherpenzeel
was,
dan
kunnen de activiteiten rond
Monumentendag u bijna niet
zijn ontgaan. Het thema was
dit jaar ‘Op reis’. Door een
prima samenwerking tussen
verschillende groeperingen
uit
de
Scherpenzeelse
samenleving, is het een
fantastische dag geworden waar onze vereniging zich ook deze keer weer
uitstekend heeft weten te profileren. Na de opening in Huize Scherpenzeel
door wethouder Van de Fliert, werden vertegenwoordigers van de
gemeentebesturen van Woudenberg, Renswoude en Scherpenzeel samen
met andere genodigden met een postkoets en twee andere koetsen
vergezeld door een aantal Willaerruiters naar De Witte Holevoet gebracht.
Daar was een expositie over deze horecagelegenheid, die vroeger ook
stalhouderij was, ingericht door Piet Valkenburg. Henk Schuurman
verzorgde een boeiende powerpointpresentatie over ‘Op reis naar
Scherpenzeel’.
Na elf uur konden andere bezoekers hiervan
ook genieten. Maar ook in het Koetshuis
was een tentoonstelling over het thema ‘Op
reis’ te zien. Ook had de heer Van Ginkel uit
Renswoude daar een deel van zijn eigen
gemaakte collectie miniatuurvoertuigen
uitgestald. Meer dan 180 bezoekers werden
door medewerkers van onze vereniging
ontvangen en rondgeleid door het
Koetshuis. Enthousiast werd ook door de
fotoboeken en de digitale fotobestanden
gebladerd. Veel belangstellenden hebben
op deze dag kunnen zien waar onze
Prentbriefkaart uit collectie
Martin Wassen
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vereniging zich mee bezighoudt.
In Huize Scherpenzeel was veel interesse voor de rondleidingen die door
vrijwilligers van Oud-Scherpenzeel werden gegeven. De postkoets reed de
hele dag door Scherpenzeel
om bezoekers van de ene
locatie naar de andere te
brengen. In het dorp fietsten
ook
een
aantal
transportfietsen rond om
Open Monumentendag onder
de aandacht van het publiek te
brengen. Met oldtimers werd
’s middags langs de boeren
getoerd en er was livemuziek
te beluisteren bij De Breehoek. Door het mooie weer was het zicht vanaf
de toren erg goed. Maar ook de belangstelling voor rondleidingen en
orgelconcerten in de Nederlands Hervormde kerk was goed. Vanaf De
Breehoek kon worden deelgenomen aan een historische wandeling door
Scherpenzeel. Het park bij Huize Scherpenzeel stroomde ’s middags vol
met bezoekers van de Picknick Valley, die vaak even kwamen ‘buurten’ in
het Koetshuis en Huize Scherpenzeel.
Aan het eind van de middag, aan het begin van het winterseizoen, hebben
we met de vrijwilligers van onze vereniging nog gezellig een drankje
gedronken.

---------------------------------------------------------------------
Ondergetekende, Dhr/ Mevr.:

Straat en huisnummer:
Postcode + woonplaats:
E-mailadres:
geeft zich op als lid van de Vereniging "Oud-Scherpenzeel" tegen
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