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zie ar kel Hans Blankenberg Memorial Tour, pag. 6 e.v.

Vereniging  Oud ‐ Scherpenzeel

De kopij voor het decembernummer dient uiterlijk zaterdag 

16 november 2019 a.s. te zijn ingeleverd bij de redac e. 
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Sinds begin september is ons documenta ecentrum in ’t Koetshuis weer elke dinsdagavond van 
19.00 – 21.00 uur geopend. U kunt daar terecht voor informa e over de geschiedenis van ons 
dorp. We hebben heel veel foto’s op de computer. Dankzij vrijwilligers wordt deze fotocollec e 
steeds uitgebreid. A eeldingen worden beschreven en zijn eenvoudig terug te vinden. Ook voor 
een kopje koffie, thee en een praatje bent u elke dinsdagavond van harte welkom. Het Koetshuis is 
de afgelopen periode aan de buitenkant opnieuw geschilderd. Scheuren in de gevels van het 
monumentale gebouw zijn vakkundig gerepareerd. We zijn er trots op dat zo’n schi erend 
rijksmonument onze thuisbasis is. Naast foto’s hebben we ook veel documenten, voorwerpen en 
grote a eeldingen in het Koetshuis opgeslagen. Voor het beschrijven, opslaan en bewaren 
hiervan zijn ook wekelijks meerdere vrijwilligers aan ’t werk. We gebruiken de beschikbare ruimte 
efficiënt en we wegen voortdurend zorgvuldig af wat wel of niet van waarde is om te bewaren. De 
komende periode willen we de keuken vernieuwen. 

Volgend jaar mei vieren we 75 jaar Bevrijding. Ook in Scherpenzeel. Samen met gemeente 
Scherpenzeel en andere organisa es worden er ac viteiten georganiseerd waarover u later nader 
wordt geïnformeerd. Op 29 april 1945 is de Scherpenzeelse standerdmolen opgeblazen en uit het 
straatbeeld verdwenen. Als symbool van de Bevrijding op 5 mei is op ini a ef van Scherpenzeler 
Anton de Man de mogelijkheid onderzocht om een schaalmodel (1:3) van de molen voor een 
periode van vijf jaar in ons dorp te plaatsen. Om dit plan ten uitvoer te brengen zijn al 
verschillende hobbels genomen. Aanvankelijk was het de bedoeling de replica aan de Parklaan 
neer te ze en. Helaas bestond er vanuit de omwonenden hiertegen nogal wat weerstand. 75 jaar 
Bevrijding is een feest, ook voor de bewoners rondom de vijver bij het Huis in de Wei. Als een 
molen dat feestelijke gevoel beder  dan is het beter een andere plek te zoeken. Een acceptabel 
alterna ef is de loca e bij de rotonde aan de westkant van Scherpenzeel (N224 vanaf 
Woudenberg, Voskuilerweg, rondweg De Dreef, Sta onsweg). Het ziet ernaar uit dat de replica 
daar komt te staan. 

De Hans Blankenberg Memorial Tour was een indrukwekkende gebeurtenis waarover u verderop 
in dit blad meer leest. Oud‐Scherpenzeler Jaap Werner hee  hier een deel van zijn jeugd 
doorgebracht. Zijn jeugdherinneringen hee  hij op schri  gesteld. Met goedvinden van hem 
publiceren we in twee delen zijn verhaal. In dit nummer het eerste deel. Jaap is niet de enige die 
(goede) herinneringen aan zijn belevenissen in Scherpenzeel hee . Ook André Stuivenberg (zoon 
van groenteboer Aart) hee  hierover al eerder in ons blad geschreven. Dat doet hij nu weer met 
een verhaal over een automa ek, een kroket en een dominee… Piet Valkenburg verhaalt over het 
leven van Scherpenzeler Jan Valkenburg in de rubriek ‘Markante Scherpenzelers’ en Henk van 
Woudenberg hee  het boerderijen boek van Egbert Wolleswinkel gerecenseerd. 

Op 29 oktober is onze ledenbijeenkomst, kort daarna een bedrijfsbezoek bij Van Heugten 
Transport en in november organiseren we weer een Open Dag. Uitnodigingen voor deze 
ac viteiten staan in dit verenigingsblad.

Tijd om verder te lezen. Veel plezier daarbij!

Wim van den Berg,
voorzi er.

VAN DE BESTUURSTAFEL 
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U wordt van harte uitgenodigd voor de najaarsbijeenkomst in 
partycentrum Boschzicht op dinsdagavond 29 oktober om 19.30 uur. 
Deze avond wordt verzorgd door Piet Valkenburg en Wim van den Berg. 

Het thema van de bijeenkomst is ‘Zwemmen in Scherpenzeel’. Dit jaar 
hee  zwembad ’t Willaer haar 60‐jarig bestaan gevierd. Daarvoor 
zwommen Scherpenzelers van 1929‐1951 in zwembad ’t Schut. In op 
beeld vastgelegde interviews vertellen ervaringsdeskundigen over hun 
herinneringen aan dit zwembad in de Lunterse Beek. Maar ook oud‐
badmeesters, een vrijwilliger en enkele zwemmers van het huidige 
zwembad komen in een presenta e aan het woord. Bewegende 
beelden worden afgewisseld met foto’s. Zo proberen we een helder 
beeld te schetsen van de geschiedenis van het zwemmen in ons dorp.

In de pauze kunt u een doorlopende fotopresenta e bekijken met oude 
beelden van ons dorp.

De koffie en thee staan vanaf 19.00 uur voor u klaar in Boschzicht op 
Burgemeester Royaardslaan 4.

U bent van harte welkom. 

UITNODIGING LEDENBIJEENKOMST 29 OKTOBER

Dinsdagavond 12 november brengen we een bezoek aan Van Heugten Transport. Sinds kort 
hee  het transportbedrijf een gloednieuwe loca e aan de Industrielaan betrokken. Daar is op 
een terrein van 22.000 m2 een nieuw kantoor, expedi e en warehouse ter groo e van 9500 m2 
geves gd. De oude loca e aan de Sta onsweg blij  overigens gewoon in gebruik. 

Sinds 1950 is Van Heugten Transport uitgegroeid tot een interna onaal logis ek dienstverlener. 
Van Heugten Transport opereert sinds 1988 als zelfstandig transportbedrijf. Het transportbedrijf 
was ooit een onderdeel van de tapij abriek Heuga. 

Het bedrijf werd onder de naam 'Van Heugten Transport BV' 
overgenomen door de heer H.S. van Heugten. Hij hee  het 
transportbedrijf van 1988 tot 2010 verder laten ontwikkelen. In 
2010 is het overgenomen door de toenmalige bedrijfsleider de 

heer G.J. van den Broek. Hij gee  ons een unieke gelegenheid een kijkje te nemen in het nieuwe 
complex aan Industrielaan 21.

Na een welkom met koffie of thee volgt een presenta e en een rondleiding door het 
spiksplinternieuwe bedrijfsgebouw. De avond begint om 20.00 uur. Er kunnen 50 deelnemers 
aan de excursie meedoen. U kunt zich opgeven bij Cobi Schuur, e‐mail: cobi.schuur@kpnmail.nl 
of telefonisch: 033‐2588677.

De inschrijving sluit zodra het maximum aantal deelnemers is bereikt. U gaat op eigen 
gelegenheid naar Industrielaan 21. 

BEDRIJFSBEZOEK VAN HEUGTEN TRANSPORT

ACTIVITEITENKALENDER
29 oktober  Najaarsbijeenkomst ‘Zwemmen in Scherpenzeel’  19.30 – 22.00 uur
12 november Bedrijfsbezoek Van Heugten Transport 20.00 – 22.00 uur
23 november  Open dag 13.00 – 17.00 uur
17 maart Voorjaarsvergadering met José Huurdeman 19.30 – 22.00 uur

(auteur ‘Ondergronds in de Tweede Wereldoorlog’)
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OPEN DAG 23 NOVEMBER
Zaterdag 23 november organiseren we de laatste open dag van dit kalenderjaar. Ook nu weer in 
het Koetshuis aan de Burgemeester Royaardslaan. In het documenta ecentrum is een foto‐
exposi e ingericht. U kunt in ’t Koetshuis veel voorwerpen bekijken die te maken hebben met 
de geschiedenis van Scherpenzeel. Daarnaast zijn er fotoalbums met schoolfoto’s en 
a eeldingen van verenigingen, bedrijven, gebouwen en personen te zien. Meer dan 
twin gduizend foto’s zijn inmiddels gedigitaliseerd en gemakkelijk terug te vinden op de 
computer. U ziet niet alleen oude foto’s en voorwerpen, maar u ontmoet wellicht ook oude 
bekenden onder het genot van een kop koffie of thee. 

Wie geïnteresseerd is in familiegeschiedenis kan terecht in de genealogieruimte. Kortom, voor 
elk wat wils! U bent tussen 13.00 – 17.00 uur van harte welkom. 

HANS BLANKENBERG MEMORIAL TOUR

Ter nagedachtenis aan de brute moord op verzetsstrijder Hans Blankenberg op 10 september 
1944 organiseerde de Commissie Herdenken WO ll uit Elspeet zaterdag 14 september een 
Memorial Tour die ook Scherpenzeel aandeed. Blankenberg is bij de brug over het Valleikanaal 
op de Brinkkanterweg opgepakt. Hij was koerier voor de R.V.V. (Raad Van Verzet). Na marteling 
op het Scherpenzeelse gemeentehuis, werd hij ’s avonds afgevoerd naar Arnhem. Daar is hij 
echter nooit aan gekomen, omdat hij op de Klompersteeg is doodgeschoten. De Memorial Tour 
ging met ongeveer twin g legervoertuigen langs de plaatsen waar Hans Blankenberg in de 
oorlog regelma g kwam of waar hij korte of langere  jd verbleef. Deelnemers aan de tour waren 
o.a. familieleden van de verzetsstrijder uit Amerika, Schotland en Nederland. Ook burgemeester 
Van de Weerd en oud‐burgemeester Van Hemmen van Nunspeet reden mee. Burgemeester 
Harry de Vries ging in een jeep bestuurd door Scherpenzeler Henk Gerritsen de colonne voor 
door Scherpenzeel naar het park bij Huize Scherpenzeel. Daar bood gemeente Scherpenzeel bij 
’t Koetshuis de tach g deelnemers een lunch aan die buiten op het grasveld werd genu gd.

Tegen half twee star e een s lle tocht naar het 
monument bij ’t Foort. Oud‐mariniers gingen 
voorop, gevolgd door deelnemers aan de 
Memorial Tour waaronder familieleden en vele 
anderen. Bij het verzetsmonument hee e Dick 
Baas namens de Commissie Herdenken WO ll 
iedereen van harte welkom. Hij bedankte 
gemeente Scherpenzeel en Vereniging Oud‐
Scherpenzeel voor de organisa e hier ter 
plaatse. De oud‐mariniers vormden een 
erewacht bij het monument. Gerard Mulder, 

auteur van het boek ‘Getrouw tot in de dood’ dat over het leven en sterven van Hans 
Blankenberg gaat, memoreerde het levensverhaal van de vermoorde koerier. Daarna volgde een 
toespraak van burgemeester Harry de Vries. Oud‐marinier Kees van Tiggelen speelde het signaal 
Taptoe waarna kransen en een bloemstuk werden gelegd door gemeente Scherpenzeel, 
familieleden en Commissie Herdenken WO 2. 
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Hierna zongen de aanwezigen het 1e en het 6e couplet van ons Volkslied. Vervolgens keerden de 
deelnemers terug naar hun voertuigen die door veel belangstellenden werden bekeken. Rond 
kwart over twee verliet de Memorial Tour het park om terug te reizen naar Elspeet waar bij het 
graf van Hans Blankenberg de slotceremonie werd gehouden. 

VAN EKRIS NAAR JUMBO

Al eerder melden wij over veranderingen in de Marktstraat. Nu mooie beelden uit de jaren '90.
Velen weten nog wel, dat Garage van Ekris als BMW‐dealer daar geves gd was. Nadat Ekris naar 
Veenendaal was verhuisd, werd het pand gesloopt. Er kwam een supermarkt van Golff en daar 
boven appartementen voor terug met de naam "De Markt". Later kwam er de Jumbo 
supermarkt.

De foto's, genomen vanaf de overkant vanaf de tweede verdieping van "Marktstaete", gee  een 
prach g overzicht van een ingrijpende metamorfose.

Henk van der Hoeff
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ZIEKENHUISVERPLEGING “ONDERLINGE HULP”
Kortgeleden ontvingen we van mevr. Van Dijk een tweetal notulenschri jes, 
nr. 2 en nr. 4 van “Ziekenhuisverpleging “Onderlinge Hulp”. Schri je nummer 
1 ontbrak zodat helaas de oudste notulen niet meer te raadplegen zijn. In 
notulenschri je nr. 4 is nog wel opgenomen wanneer de s ch ng wordt 
opgericht: “In vergadering opgericht bij Ter Burg aan de Holevoet te 
Scherpenzeel den 3 October 1916”. Er zijn bij de oprich ng 15 leden aanwezig 
en het 6‐koppige bestuur:   J. Veenvliet (voorzi er), A. Wagensveld 
(secretaris), J. Valkenburg (penningmeester), A.A. Monteban en W. van 
Bruggen (Commissarissen) en W. van Raai (bode), “die alle hun benoeming 
aannamen”.

“Onderlinge Hulp” blijkt een vroege vorm van ziektekostenverzekering te zijn geweest. Leden 
betalen een vast bedrag per week en bij ziekte en later ook bij overlijden worden er uitkeringen 
gedaan om de kosten voor levensonderhoud en eventueel verpleging te kunnen betalen.

Als je in de 19e eeuw en begin 20e eeuw ziek werk en thuis kwam te zi en, had je simpelweg 
geen inkomen meer. Ook de ziekenhuisverpleging is lange  jd niet zo vanzelfsprekend geweest 
als tegenwoordig. Rond 1800 bestaat het vak verplegen niet eens. Wie ziek is, blij  thuis en 
wordt verzorgd door moeder of andere gezinsleden. Alleen echt arme zieken of mensen met 
besme elijke ziektes zoals pokken of builenpest gaan in die  jd naar gasthuizen om verpleegd te 
worden tot ze sterven. De verpleging bestaat dan meestal uit religieuze vrouwen (zusters, 
nonnen) die uit naastenliefde dit vak oppakten. Voorlopers van de huidige ziekenhuizen 
ontstaan pas tegen het eind van de 19e eeuw. De vraag naar deskundige verpleegsters, of 
zusters zoals zij toen nog hee en, neemt daardoor toe. Tegenwoordig krijgen verpleegkundigen 
een erkende opleiding en zijn er talloze manieren om je te specialiseren.

In Scherpenzeel ontstaat pas later in de 20e eeuw een Vereniging voor Ziekenverpleging en wel 
de bekende kruisvereniging “Wilhelmina Ziekenverpleging”, met een eigen gebouw aan de 
Dorpsstraat. 

Aan het begin van de 20e eeuw bestaan er ook nog geen 
verzekeringen tegen ziektekosten. Eventuele kosten voor 
behandeling en verpleging moet je zelf of je familie 
opbrengen. In academische ziekenhuizen is dit in eerste 
instan e kosteloos (op kosten van de Universiteit of de 
overheid), maar in het eerste kwart van de 20e eeuw worden 
deze kosten steeds meer aan de pa ënt zelf in rekening 
gebracht. Hierop ontstaan spontaan verenigingen of 
s ch ngen die zich gaan inze en om deze kosten te kunnen 
voldoen. 

Vaak is dit op stads‐ of dorpsniveau, maar ook vaak vanuit werkliedenverenigingen, bonden of 
verenigingen van middenstanders.

Voordat de eerste ziekenfondsen worden opgericht, bestaan vaak al wel middelen om risico’s te 
spreiden. Onder het mo o ‘helpt elkanders lasten dragen’ hebben vooral ambachtsgildes vaak 
een zogenaamde ‘ziekenbus’. 

Voorzi er J. Veenvliet 
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Daar stoppen leden van het gilde geld in om zo zichzelf en de andere gildelieden ervan te 
verzekeren dat ze bij ziekte geen al te hoog inkomensverlies zullen lijden. Ook kunnen ze met 
het geld uit de gildenbus hun medische kosten betalen.

De Scherpenzeelse vereniging “Onderlinge Hulp”, een vroege soort van ziektewet en 
ziektekostenverzekering inéén, wordt dus opgericht in 1916. De oudst bekende notulen van 
“Onderlinge Hulp” zijn van de vergadering van 17 februari 1939. Op dat moment is C. ter Burg 
de voorzi er. Het is kennelijk een korte vergadering. Men stemt of nieuwe leden middels 
stemming goedgekeurd moeten worden (ja, dus) en of minderjarigen voor minder contribu e 
lid kunnen worden. De beslissing hierover wordt prompt doorgeschoven naar een volgende 
vergadering.

Pas op 16 november 1939 is er weer een volgende vergadering. Een Jaarvergadering wel te 
verstaan. Het voorstel voor de jonge leden wordt als volgt aangenomen: 18‐25 jarigen betalen 
15 cent en boven de 25 (zo lang zij vrijgezel zijn) 20 cent per week. Prompt komt er een voorstel 
van J. van Bruggen om de contribu e in zijn geheel met 5 cent te verlagen, maar dat voorstel 
haalt het niet. Uit de notulen blijkt dat leden die in militaire dienst zijn vrijgesteld zijn van 
contribu e. Op dat moment zit men midden in de mobilisa eperiode en staat er een oorlog 
voor de deur. 

De eerstvolgende Jaarvergadering vindt plaats op donderdag 23 oktober 1941. Hierin komt ter 
sprake dat de nieuwe ziektewet voorschrij  dat iedere werknemer verplicht is zich te verzekeren 
tegen ziektekosten. Er komen  jdens de vergadering verschillende vragen en voorstellen, maar 
het lijkt alsof men zich niet goed raad weet met de situa e. Men neemt zich voor contact op te 
nemen met de ziektekostenverzekering P.Z.V. in Amersfoort. Er komt dit jaar in ieder geval geen 
bestuursverkiezing.

De oorlog is gaande en pas na de oorlog, op 31 oktober 1946, is er dan weer een 
Jaarvergadering. C. ter Burg is nog steeds de voorzi er.  De s ch ng blijkt dan uit 143 leden te 
bestaan, waarvan er maar 24 op de vergadering aanwezig zijn. 

De Jaarvergaderingen blijken een vaste agenda te hebben: controle van de boeken (financiën), 
stemming van het bestuur en aanname van nieuwe leden. In 1947 is er een bijzonder 
agendapunt: Volgens het reglement is het verplicht dat een ieder lid zijn medeleden kosteloos 
grafwaarts draagt. Wegens de “ jdsomstandigheden” wordt dit echter niet meer s pt 
nageleefd. 

Het voorstel om hiervoor een vergoeding vanuit de kas voor te gebruiken hee  nogal wat voeten 
in de aarde. Want geldt dit dan ook voor de vrouw + kinderen van de leden? Schoorvoetend 
wordt het voorstel voor één jaar aangenomen. In de volgende jaarvergadering in 1948 komt het 
voorstel weer ter sprake. De voorzi er vindt het nogal wat om ook de kinderen onder deze 
vergoeding te laten vallen. Stel dat er eens een ziekte uitbreekt? Dan zijn de kosten niet meer te 
dragen. Ondanks dit bezwaar wordt het voorstel voor weer een jaar verlengd.    

De verslagen van de jaarvergaderingen hebben over het algemeen een gelijke inhoud. In 1951 
blijkt C. ter Burg alweer 25 jaar voorzi er te zijn en in 1952 is W. van Bruggen 25 jaar 
bestuurslid, o.a. penningmeester. Van Bruggen gee  gelijk maar even een winstwaarschuwing: 
hij is bang voor de toekomst “als we zo achteruit blijven gaan met de kas” (het saldo). Wat 
opvalt is dat er kennelijk ook 3‐maandelijkse vergaderingen van het bestuur zijn, maar van deze 
vergaderingen wordt nagenoeg nooit verslag gedaan. 
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Vanaf 1953 blijkt de voorzi er een aantal jaren zelf ook maar het 
verslag te schrijven van de Jaarvergaderingen. Bij het 40‐jarige 
bestaan van de s ch ng in 1956 wordt dit jubileum nog even 
gememoreerd, maar om er een feestavond van te maken kost te 
veel geld. Het staat er met de kas niet zo rooskleurig voor, want al 
wekenlang zijn er 12 of 13 zieken. Kennelijk gaat het in 1958 nog 
steeds niet zo goed met de kas, want een voorstel om het ziekengeld 
(een uitkering) van 8 gulden per week naar 6 gulden per week te 
brengen wordt aangenomen.

Langzaam aan blijkt wel dat de animo van de leden voor de 
Jaarvergaderingen afneemt, in 1959 en 1960 zijn er maar 12 leden 
aanwezig. Ook het aantal leden van de s ch ng neemt af. In 1960 
wordt vermeld dat de oudere leden overlijden en er geen jongere 
leden meer bijkomen. Toch staat de kas er kennelijk redelijk goed 
voor, want in 1961 wordt het ziekengeld verhoogd naar 8 gulden per 
week. 

In 1965 is C. ter Burg nog steeds voorzi er, maar Van Bruggen stopt na 38 jaar als 
penningmeester. In de notulen wordt hij liefdevol “onze oude van Bruggen” genoemd. J. Lansing 
neemt de taak van Van Bruggen over. Ter Burg maakt de 40 jaar vol als voorzi er en zijn taak 
wordt in 1967 over genomen door Roel Bakker. Als in 1968 J. Dijkhorst en R. van Schaik ook 40 
jaar als bestuurslid aan “Onderlinge Hulp” verbonden zijn krijgen zij als dank een slof sigare en 
(….).

De verslagen worden in de loop der jaren korter en de s ch ng blijkt steeds verder te krimpen 
qua ledenaantal. In 1969 is de contribu e fl. 2,20 per maand, in 1970 is het ledenaantal nog 
maar 80 m/v en in 1972 het saldo fl. 4869,‐.  Dat is niet zo vreemd. Het sociale stelsel is in de 
loop van de 20e eeuw sterk verbeterd: bij ziekte kom je in de Ziektewet terecht en heb je recht 
op een uitkering. Ook ontstaan het ziekenfonds. Een ziekenfonds was weliswaar ook een private 
instelling die haar leden een ziektekostenverzekering aanbiedt, maar zij verstrekt de 
vergoedingen in natura en niet in de vorm van een geldelijke vergoeding. O ewel: de 
rekeningen voor de genoten medische zorg worden direct aan de zorgverlener betaalt. Dit 
scheelt een hoop rompslomp en administra e. De par culiere ziekenfondsen zijn eerst niet voor 
iedereen weggelegd, want ze zijn gewoon duur. Maar steeds meer werkgevers voorzien in een 
ziekenfonds voor de werknemer, waarbij de werkgever vaak ook nog eens een deel van de 
premie betaalt. Kortom: het wordt makkelijker en goedkoper om je bij een ziekenfonds aan te 
sluiten. 

“Ziekenhuisverpleging “Onderlinge Hulp” blijkt in de 
jaren ’70 niet alleen de kosten voor ziekenverpleging en 
begrafeniskosten te vergoeden, maar ook op sociaal 
gebied ac ef te zijn. Zo krijgen in 1974 de weduwen van 
voormalige leden met de kerst een fruitbakje en bedankt 
E. Vonk in 1975 het bestuur voor het bloemstukje dat hij 
kreeg vanwege zijn 55‐jarige echtvereniging. 

In de tweede hel  van de jaren ’70 beginnen uiteindelijk 
de verslagen van de Jaarvergaderingen te ontbreken. 

 een bekende verpleegster in 
ons dorp is wijkverpleegster 
Smit. Hier op de foto met 
een jonge Joop Zwaan (dd 
1952) 

In 1984 haalt Cees ter Burg de krant als 
jubilaris. Hij is dan 70 jaar lid van de FNV
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Ook vinden we in de Scherpenzeelse Kranten van die  jd 
weinig vermeldingen over de vereniging. 

In 1984 bestaat het bestuur van “Onderlinge Hulp” nog 
maar uit drie bestuursleden: R. Bakker, Cees Vlaanderen 
(penningmeester) en Gerrit Voskuijlen. Zij besluiten de 
vereniging op te heffen. Zoals reeds in de statuten 
bepaald wordt het resterende bedrag in de kas: 
fl. 512,65 overgemaakt aan de kruisvereniging 
“Wilhelmina Ziekenverpleging”. Het is niet bekend of 
“Onderlinge Hulp” in 1984 ook nog leden hee .

Piet Valkenburg

Bronnen:
‐  Notulenschri jes “Onderlinge Hulp”
‐  Ar kelen Holevoet, De Nieuwe Holevoet en de Scherpenzeelse Krant
‐  Florence Nigh ngale Ins tuut: www.fni.nl
‐  www.kenniscentrumhistoriezorgverzekeraars.nl
‐  Wikipedia.nl

Eén van de laatste bestuursleden: Gerrit 
Voskuijlen, hier op de foto met zijn vrouw 
Teunisje Valkenburg. Het betre  een 
krantenfoto t.g.v. hun 55‐jarig huwelijk in 
1985. In het krantenar kel wordt nog 
gememoreerd aan “Onderlinge Hulp”.

DE BOERDERIJEN VAN RENSWOUDE
EIGENDOM EN BEWONING DOOR DE EEUWEN HEEN, DOOR EGBERT WOLLESWINKEL

Na het vorige boerderijenboek uit 1972 van Sjoerd Laansma 
was het 50‐jarig bestaan van de Historische Vereniging ‘Oud 
Renswoude’ dit jaar een mooie gelegenheid om opnieuw een 
boerderijenboek uit te geven. Egbert Wolleswinkel nam deze 
taak op zich. Hij had al die jaren veel extra gegevens verzameld 
en deze zijn nu per boerderij geordend. Het boek begint met 
een uitgebreide inleiding over de ontstaansgeschiedenis van 
Renswoude en de rol van het kasteel en haar bewoners. In een 
apart hoofdstuk worden de ontginning, het grondgebruik en 
de bedrijfsvoering op de boerderijen in het algemeen 
toegelicht. Dan komen de 25 oorspronkelijke boerderijen aan 
de beurt. Bij elke boerderij een inleiding over de naam, ligging 
met de afsplitsingen. Vervolgens een lijst van eigenaren en/of 

bewoners. Alle vindplaatsen in de archieven worden vermeld. Dat is handig als iemand nader 
onderzoek wil doen. Ook handig is de index op geslachtnaam. zo is er een mooi boek ontstaan 
voor gewone geïnteresseerden, genealogen en voor onderzoekers. Drie jaar hee  Egbert er 
ongeveer dag en nacht aan gewerkt. Het resultaat is een boek met maar liefst 688 bladzijden en 
621 a eeldingen. Zelden zal er in Nederland zo’n compleet boerderijenboek zijn verschenen.

Het boek is voor € 50,‐ te koop op de volgende adressen:

– Boekhandels Primera te Scherpenzeel, Van Kooten te Veenendaal en Romijn te Barneveld 

– Regiobibliotheek Renswoude, Van Reedeweg 77, 3927 BT Renswoude 

– Oudheidkamer De Nieuwe Buurt, Dorpsstraat 38, 3927 BD Renswoude

     (alleen de laatste zaterdag van de maand tussen 13.30‐16.30 uur)

Henk van Woudenberg
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DE JEUGD VAN JAAP WERNER
“Een laatbloeier groeit groot”
Van Jaap Werner  ontvingen we een lijvig document “De Jeugd van Jaap Werner”. Het is een 
boek geschreven door Jaap zelf. Er is zoveel veranderd sinds zijn jeugd dat Jaap vond dat hij dit 
boek moest schrijven. Het boek beschrij  ondermeer zijn herinneringen aan de  jd in 
Scherpenzeel in de 60‐er jaren van de vorige eeuw. De jeugd van Jaap was wellicht niet heel 
avontuurlijk, maar hij ervoer die kennelijk heel intensief. De belevenissen van Jaap zullen in 2 
delen worden gepubliceerd. 

Jaaps eerste levensjaren
Jaap werd op 28 april 1939 in Leiderdorp 
geboren. Zijn vader was Jacob Werner en zijn 
moeder, Johanna Gijsbertha Blanken. Ze 
woonden in Leiderdorp sinds 1934.

Vader Werner was onderwijzer aan de 
Pasteurstraatschool in Leiden. Na de oorlog 
behaalde hij zijn akte voor het 
Landbouwonderwijs. Hij ging toen avondlessen 
geven in Wassenaar en Rijnsburg. Jaap 
doorliep de Hervormde Lagere school in 
Leiderdorp en ging daarna naar de Christelijke 
ULO School in Leiden. In 1955 behaalde hij 
daar z’n MULO B diploma.

Per 15 november 1954 werd vader Werner 
benoemd tot hoofd van een nieuw op te 
richten Lagere Landbouwschool in Hendrik Ido 
Ambacht. Oktober 1955 verhuisde de familie 
naar Hendrik Ido Ambacht. Jaap ging in 
Dordrecht naar het Christelijk Lyceum en 
behaalde daar z’n HBS B diploma in 1957. 
Daarna ging hij in Del  aan de Technische 
Hogeschool studeren voor civiel ingenieur. Was 
hij aanvankelijk spoorstudent vanuit Hendrik 
Ido Ambacht, in september 1958 ging hij in 
Del  wonen. Jaap ging in weekeinden en in de 
vakan es meestal naar huis in Hendrik Ido 
Ambacht. 

Eind jaren vij ig krimpt de landbouwschool 
van z’n vader in Hendrik Ido Ambacht omdat 
de omgeving van Ro erdam sterk 
industrialiseert. Veel boerenzonen gaan dan 
liever naar de MULO of HBS en daarna naar de 
Rijkslandbouwwinterschool in Dordrecht.

Familie Werner naar Scherpenzeel
Per 1 september 1960 wordt vader Werner 
door de Coöpera eve Boerenleenbank en 
Handelsvereniging “Woudenberg‐Maarn” 
benoemd tot Hoofd van de Christelijke Lagere 
Landbouwschool in Scherpenzeel. De 
administra e van de school wordt gedaan door 
de Gelderse Maatschappij van Landbouw. 
Vader is heel blij met de benoeming omdat zijn 
school in Hendrik Ido Ambacht was opgeheven. 
Hij dacht ook dat hij op zijn lee ijd, hij was 
juist 51 geworden, niet veel kans zou maken 
voor deze baan omdat hij dacht te oud te zijn. 
Vader en moeder zijn ook blij omdat ze dichter 
bij familie komen te wonen. 

Leiderdorp, 16
oktober 1945.
Japie kort na de 2e 
wereldoorlog  

1948. 6e klasser Teuni Werner (11 jaar) en 4e 
klasser Jaap (9 jaar) op de Hervormde Lagere 
School in Leiderdorp
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Met de school gaat het aanvankelijk erg goed. 
Het leerlingenaantal groeit en vader hee  er 
plezier in. Hij gaat graag op bezoek bij de 
ouders van z’n leerlingen uit Scherpenzeel 
Woudenberg, Maarsbergen en Renswoude. De 
boeren zijn dan ook blij met hem. Hij gee  
gra s advies in bemes ng en de veeteelt. Zo 
gaat hij bijvoorbeeld regelma g naar de familie 
Blaauwendraat op boerderij de Pol bij “de 
Kaap” aan de Brinkkanterweg. 

Hij speelt in de school ook voor conciërge. Dat 
is ’s winters geen pretje als de kachels 
‘s morgens moeten worden aangestoken of 
opgepookt. Dan komt hij vaak zwart terug naar 
huis.

De school werd in 1930 gestart door de 
Landbouwcoöpera e te Woudenberg met als 
hoofd de heer E. Kruidhof die hoofd was van 
de OLS te Maarsbergen. 

De school aan de Brinkkanterweg werd in 1932 
geopend. In 1936 werd de heer Kruidhof 
opgevolgd door de heer K. van Laar die hoofd 
van de OLS te Woudenberg was. In 1952 kreeg 
de school de naam Jhr. W.H. de 
Beaufortschool. Tot 1960 was de heer van K. 
van Laar hoofd van de school. 1 Januari 1960 
wordt dit deel van Woudenberg, de zuidkant 
van de Sta onsweg, bij Scherpenzeel gevoegd. 
Was de landbouwschool tot dan toe par me 

onderwijs, vanaf 1960, als vader Werner komt, 
wordt dat volledig dagonderwijs met vier 
klassen en met resp. 5, 5, 4 en 3 dagen school. 
Het schoolgebouw aan de Brinkkanterweg 
hee  twee lokalen. Ervoor staat de 
ambtswoning die in dezelfde jaren der g s jl is 
gebouwd. De school is wat ouderwets van 
inrich ng maar er komt nieuw meubilair en 
vader gaat aan het opruimen. Bijzonder zijn de 
glazen po en met in fenol geconserveerde 
dierlijke wezens en organen. Die ruimt hij toch 
maar voor het grootste deel op. Hij zorgt voor 
nieuwe leermiddelen en er komt ook meer 
prak jkonderwijs. Hij koopt een kunstkoe met 
rubberen uier waarmee de leerlingen kunnen 
leren melken. De Wernerkinderen en gasten 
mogen het soms ook proberen, maar komen 
tot de conclusie dat ze het niet kunnen. Het 
blijkt dat vader er zelf ook moeite mee hee . 
Later komt er een groot handvaardigheids‐
lokaal bij. Vader start met ca. 12 leerlingen 
voor het eerste en tweede jaar. Later breidt de 
school zich uit en komt er een tweede 
leerkracht bij, eerst een jongere man van 
Rijkslandbouwwinterschool en daarna een 
vaste kracht de heer Nijkamp die ook in zo’n 
nieuw huis aan de Sta onsweg naast de heer 
van Laar gaat wonen.

Het was aanvankelijk de bedoeling een geheel 
nieuw schoolgebouw te bouwen. 

1964. De 1e examenklas van de 4ejaars leerlingen van 
dan de Christelijke Lagere Landbouwschool. Links vader 
Werner, rechts leraar Nijkamp.  

Vader en moeder Werner voor de entree 
van de Landbouwschool aan de 
Brinkkanterweg
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Dat komt er niet van door het  jdsgewricht dat 
onguns g is voor de landbouw. De 
intensivering van de landbouw, de hoge 
investeringskosten, de lange arbeids jden en 
de dure arbeidskrachten doet veel jonge 
boerenzonen besluiten andersoor g onderwijs 
te volgen. In 1965 komt er nog wel een groot 
handvaardigheidslokaal bij in een houten 
gebouw dat in de tuin naast de school wordt 
geplaatst.

Op zijn 60e moet vader op wachtgeld omdat 
de school te weinig leerlingen hee . Per 
augustus 1969 wordt de school opgeheven 
zoals ook veel andere lagere landbouwscholen 
elders in Nederland. De school wordt na 1969 
door de Christelijke MAVO van Scherpenzeel in 
gebruik genomen. Dit oude schoolgebouw is 
reeds lang geleden afgebroken.

Gelukkig hoe  vader niet elders les te gaan 
geven, waar hij bang voor was, hij hee  nu een 
vroeg pensioen. 

Hij is daar trouwens wel erg aan toe. Hij is 
fysiek niet meer de sterkste en ook geestelijk 
valt de school en het leven hem zwaar, hij 
maakt zich gauw zorgen.

Wonen in Scherpenzeel
Vader en moeder zijn blij in Scherpenzeel. In 
Scherpenzeel liggen de “roots” van moeder. en 
het voelt voor haar als thuiskomen. Haar 
moeder, Teunisje van Delen, ontmoe e er eind 
19e eeuw in hotel de Prins haar vader, Jan 
Bertus Blanken. 

Er wonen in 1960 nog steeds veel Blanken’s, 
neven, nichten en enige verre familieleden in 
Scherpenzeel. Ze is zelf geboren in het vlakbij 
gelegen Renswoude. Daar woont nog steeds 
een broer van haar. Niet ver weg in Ede woont 
haar oude moeder en ook nog enige zussen. 
Ook vader hee  het gevoel na bijna der g jaar 
terug te keren naar de omgeving waar hij 
geboren is, in Ede. Vader hee  nog een broer, 
oom Henk die met z’n gezin in Scherpenzeel 
woont. Die hee  aan de Dorpsstraat 157, sinds 
1939, een winkel in landbouw‐, huishoudelijke 
ar kelen en speelgoed. Bovendien woont ook 
zijn moeder in Ede. Oma Werner is sinds 1958 
weduwe en kan best wat ondersteuning 
gebruiken. 

1965. de Landbouwschool met links het houten 
handvaardigheidsgebouw Gezien v.a. de Brinkkanterweg 

De ambtswoning van het hoofd van de Landbouwschool aan de Sta onsweg 346 De foto links is uit 
1960. De foto rechts toont de huidige situa e
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Belangrijk voor moeder is dat ze in 
Scherpenzeel een mooi groot en markant huis 
krijgt. Het gee  status aan de directeur van de 
Landbouwschool in Scherpenzeel en dat straalt 
af op z’n vrouw. Jaap komt in de weekeinden 
meestal naar Scherpenzeel met de vuile was 
uit Del  en alleen Bert woont nog thuis. 

Aan het huis mankeert nogal wat. Er is weinig 
aan gedaan sinds het in 1932 werd gebouwd. 
Van binnen is het erg gedateerd. De Coöpera e 
wil het binnen wel vernieuwen. Er komt in de 
bijkeuken een badkamer en verder wordt het 
netjes licht geschilderd en behangen. Achter 
het huis in de tuin wordt een nieuwe garage 
gebouwd. Alras blijkt dat het huis voor 
moderne begrippen niet erg comfortabel is. 
Het is slecht geïsoleerd. In de winter is het 
koud. Er zijn kolenkachels nodig in de voor‐ en 
achterkamer. Vader hee  wel een mooie 
studeerkamer bij de voordeur. In de gang is 
een zwarte telefoon opgehangen die de 
kinderen niet mogen gebruiken. Vader vindt 
telefoneren duur, dus hij doet het al jd heel 
erg kort en zakelijk. Het is natuurlijk ook niet 
erg gerieflijk, zo staand op de meestal koude 
gang. Er is een mooie voorkamer met erker en 
een achterkamer met openslaande deuren en 
aangebouwde serre aan de zijkant.

Tegen de muur in de achterkamer staat de 
piano. Vader speelt graag, ook voor de 
kleinkinderen, maar hij hee  toch liever een 
orgel. Later koopt hij een hammondorgel met 
veel registers, het is een occasion, waar hij 
heel blij mee is en erg graag en vaak op speelt. 
Hij was nooit erg gelukkig met z’n piano. Hij 
kan ook met een koptelefoon spelen, moeder 
is al jd blij als hij dat doet. Jaap en Bert 
genieten er wel van als hij speelt. Vader 
Werner speelt graag kinderliedjes met en voor 
z’n kleinkinderen op de piano, zoals “Weet je 
dat er sprookjes zijn”.

In de voorkamer staat een beige bankstel met 
donkere houten leuningen dat ze meebrachten 
uit H.I. Ambacht. Spoedig kopen ze in 
Veenendaal een radiomeubel met ingebouwde

 

platenwisselaar, die in de voorkamer komt te 
staan. Het is een mooi glimmend meubel en er 
komt goed geluid uit. Vader laat dan graag zijn 
vakan eherinnering uit Heimbach op horen, 
een 45 toeren plaatje met “Kein Land kann 
schöner sein” van Rene Carol en 
kerkorgelmuziek op langspeelplaten van Feike 
Asma en Herman van Vliet die hij erg 
bewondert. Moeder houdt daar niet zo van, 
maar wel van “Jesu bleibet meine Freude” of 
van kerkelijke liederen van Johan de Heer. Bert 
koopt al spoedig het 45 toerenplaatje van de 
Beatles “Love, love me do” en ook Buddy Holly 
met Oh boy, plaatjes die Jaap ook graag hoort.

Het huis blijkt dus erg koud. De badkamer is in 
de winter al jd ontze end koud. Er is wel een 
elektrische straallamp, maar bij vorst staat het 
ijs op de wi e tegels. Zelfs zodanig dat het 
glazuur van de tegels a laddert. De keuken 
kan slecht geven leerd worden en er slaat 
steeds vocht op de muren neer. Er is wel een 
fijne kelder onder de keuken. Boven zijn vier 
slaapkamers die afgescheiden zijn met houten 
wanden en dus erg gehorig zijn. Jaap slaapt, als 
hij er is, naast de ouderslaapkamer. Hij kan het 
geluid dat hij ‘s avonds laat hoort eerst niet 
thuisbrengen, maar later denkt hij het hoge 
houten kopschot van het bed te horen dat 
ritmisch tegen de houten wand klappert. Hij 
vertelt maar niet dat hij het hoort.

Bert slaapt op een kamertje achter. Hij hee  
een wastafel op z’n kamer. Die gebruikt hij ’s 
nachts als hij moet plassen, vaak als toilet. 

Vader Werner op de piano met Pietertje de Ruiter 
(zoon van  Teuni en Mees uit Zwijndrecht),  Joske 
Werner (dochter van Jan en Artje uit Eindhoven) 
en Joke de Ruiter (zusje van Pietertje). 
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Voor de wc beneden, moet je een heel eind 
door het huis, over de overloop en de 
krakende trap door de gang, door de keuken 
naar en portaal bij de bijkeuken waar de wc bij 
de achterdeur is. Vooral ’s winters doe je dat 
niet graag. Al met al een huis dat aan de 
buitenkant mooi is, maar dat binnen weinig 
comfort biedt. Het huis en de tuin is echter 
groot en het hee  een voorname uitstraling. 
Vooral moeder is blij met haar huis. 

Als Jaap uit Del  thuis is vraagt moeder hem 
vaak het gras te maaien de heg langs de 
Brinkkanterweg te knippen. Moeder is blij als 
hij het doet omdat Jaap veel meer oog voor 
“recht” hee  dan zijn vader. 

Jaap gaat in het weekeinde ook wel eens naar 
de neven van moeder, Bart en Tinus Blanken 
die melkboer zijn. Bart is een aardige man die 
op later lee ijd trouwde met Truus die in hun 
huis/boerderij aan Dorpsstraat een 
kaaswinkeltje drij . Tinus is ook een 
vriendelijke en lieve man en niet getrouwd. 
Tinus houdt wel van een “pruimpje”, van 
pruimtabak. Ze wonen samen in het  jdens de 
beze ng herbouwd ouderlijk huis met stal aan 
de Dorpsstraat/hoek Lindelaan. Als ze elkaar 
weer eens tegenkomen vraagt Tinus aan Jaap: 
“ Koom je vaanoavond noog‘s un meundvol 
proaten.” Ook wil Jaap wel eens helpen bij het 
uitventen van de melk. 

Ze gaan dan samen met de “hi ewagen”, de 
melkwagen met een paard ervoor, 
zaterdagsmorgens vroeg op pad. Jaap komt 
dan in “De vier Zinnen”, een volksbuurtje. 
Meestal moet hij achterom lopen en vraagt 
dan aan de achterdeur wat er gewenst wordt. 
Soms ziet hij een vrouw in ochtendjas met 
ruime inkijk en grote slobberende borsten. De 
vrouw zegt dan: “Oh, melkboer je bent wel wat 
gewend hè?”. De jongeman Jaap doet maar net 
of het voor hem normaal is. De vrouw pakt een 
aangebrand en niet schoon aluminiumpannetje 
onder het aanrecht vandaan en vraagt om 
twee liter melk. Jaap gaat die tappen bij de 
melkwagen voor. Teruglopend vindt hij dat het 
las g vasthouden is en steekt dan z’n vingers 
maar over de rand in de pan, zoveel hygiëne is 
hier toch niet. Het melkboer spelen is voor 
Jaap een leerzame ervaring. 

Jaap ontmoet in Del  Johan Blaauwendraad uit 
Scherpenzeel. Ze worden studievrienden. In de 
latere studiejaren reist Jaap maandagsmorgens 
af en toe met hem samen naar Del  met de 
melkwagen van Schuur aan het Oosteinde, die 
met melkbussen naar Nutricia in Zoetermeer 
rijdt. Soms halen ze bij Maarsbergen er nog 
een paar op. Ze gaan daar verder met de bus. 
Jaap gaat ook met hem naar Veenendaal, naar 
het Christelijk Lyceum, om gedurende  en 
weken elke maandagsmorgen stage te lopen 
c.q. les te geven in wiskunde, onder toezicht 
van de sympathieke heer Carsouw. Met de 
stage en het college Didac ek in het vijfde 
studiejaar verkrijgt hij zo de 
onderwijsbevoegdheid in de vakken Wiskunde, 
Mechanica en Rechtlijnig tekenen. Daarmee 
kan hij eventueel later ook les gaan geven. In 
Del  helpt Johan Jaap soms met moeilijke 
opgaven in de wiskunde of mechanica vakken. 
De getalenteerde Johan zou later hoogleraar 
aan de TH in Del  worden.

Moeder vindt ook weer hulp in de 
huishouding, een jonge meid Bertha 
Jagtenberg. Jaap schildert samen met haar de 
muren van de keuken met mooi roze olieverf.

De Sta onsweg gezien vanuit de Burg. Roëllaan. 
Het vierde huis van rechts met het hoge dak bij de 
tweede boom is Sta onsweg 346 
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Z’n moeder vindt het mooi. Ze zijn op den duur 
niet erg tevreden met elkaar en zo komt later 
Janna uit Woudenberg haar langjarig helpen. 

Er worden veel contacten onderhouden in het 
dorp. Vader bezoekt graag de markante Jan 
Renes een oude boer die tegenover de 
Holevoet woont samen met twee ongetrouwde 
dochters. Af en toe verkleedt Jan zich ook 
graag als vrouw. Dat is voor moeder een 
schok. 

Vader wordt in de winteravonden gevraagd 
voor lezingen in de buurt voor boeren of en 
hun vrouwen, zoals de Pla elandsvrouwen 
over allerlei moderne onderwerpen. Die gaan 
vaak over seksualiteit en futurologische 
onderwerpen zoals reageerbuiskinderen. Dat 
zijn onbesproken gebieden in deze orthodox 
protestantse omgeving. 

Vader wordt daarin een expert geacht, maar 
zegt zelf dat hij een geïnteresseerde amateur 
is. Hij maakt er hele studies van. Op bezoek bij 
zoon Jan in Zoetermeer grijpt hij graag naar het 
verenigingsblad van de Nederlandse Vereniging 
voor Seksuele Hervorming, waar Jan en Artje 
lid van zijn, ”om bij te blijven”. Hij stelt bij z’n 
lezingen ethische vragen aan de orde. Er 
verschijnen ar kelen over causerieën van hem 
in de lokale kranten. “Spanningen tussen 
ouders en opgroeiende kinderen”. “Zijn 
dromen bedrog, of …?”. Op 17 Oktober 1970 
verschijnt er in de Amersfoortse Courant een 
ar kel van zijn hand “ Diepvriesmens en 
reageerbuiskind moeten ons aan het denken 
ze en.” Ook hiermee trekt hij als oud directeur 
van de Landbouwschool in Scherpenzeel en als 
vitale zes ger ’s avonds door de Gelderse Vallei 
om er causerieën over te houden. Hij doet het 
graag en krijgt veel waardering. Opvallend is 
wel dat deze gevoelige onderwerpen en z’n 
eigen gevoelens, ervaringen en mening 
daarover, nooit thuis met z’n kinderen Jaap of 
Bert worden besproken. 

Moeder en vader vinden het niet fijn dat hun 
nieuwe buurman Gerrit Blaauwendraad, 
brutaalweg een grote schuur in zijn tuin direct 
naast hun huis neerzet. Daar gaat hij 
vrachtauto’s onderhouden. Gerrit “die moest 
trouwen” met zijn jonge leuke vrouw Dikkie 
Blaauwendraad‐de Kruif. Die hee  met moeder 
wel goed contact en komt graag even buurten. 
Gerrit is de op één na oudste broer van Jaaps 
studievriend Johan Blaauwendraad. Johan was 
de derde uit het orthodox protestantse gezin 
van zes kinderen.

Bart en Tinus Blanken met 
de hi ewagen

In mei 1964 koopt vader 
Werner een  nieuwe 
auto: een mooie 
crèmekleurige Vauxhall 
Viva. Hij en moeder zijn 
er erg blij mee. Jaap, die 
dan net z’n rijbewijs 
hee , neemt dan de oude 
Volkswagen van z’n vader 
over 
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Er komt regelma g familiebezoek omdat ze 
dichterbij wonen. Oma “Buts” wordt van  jd 
tot  jd uit Ede naar Scherpenzeel gehaald en 
ook oma Werner. Ze zijn allebei weduwe. Jan 
en Artje, Teuni en Mees komen op 
verjaardagen en met Sinterklaas met hun jonge 
kinderen naar Scherpenzeel. Ja, vader en 
moeder worden opa en oma gemaakt en Jaap 
en Bert in korte  jd ooms. Vader en moeder 
doen zondagsmiddag al jd een dutje ook als 
de kinderen en hun kleinkinderen op bezoek 
zijn. Die moeten dan van hun oma verplicht 
lezen en s l zijn.       

Op verjaardagen komen oom Henk en tante 
Ali, oom Dirk en tante Jaantje uit Renswoude, 
oom Cees en tante Lize uit Ede met hun 
showauto, oom Wim en tante Bertha uit Ede 
komen met het Da e, oom Dirk en tante Tonia 
uit Ede met hun Vauxhall en oom Driek en 
tante Francien uit Voorthuizen ook met hun 
Da e. Ja, de familie raakt gemotoriseerd! Oom 
Driek zou in 1975 een ongeluk met zijn Da e 
krijgen als hij naast zijn huis in Voorthuizen 
achteruit de Hoofdweg op rijdt zonder goed uit 
te kijken. Hij wordt aangereden en verongelukt 
dodelijk. Als oom Dirk en tante Jaantje met 
hun jonge jongens komen, mogen die in het 
handvaardigheidslokaal  mmeren, wat ze erg 
leuk vinden. Moeder blij  meedoen met de 
nichtendagen van haar Blanken familie die nu 
voor een groot deel in de buurt wonen, daar 
geniet ze erg van. Er volgen regelma ge 
bezoeken aan nicht Cor Verhulst‐Blanken aan 
het Plein 1940. Vader gaat er graag naar toe. 
Ze praten veel met elkaar. Tante Cor is belezen 
en hee  een grote algemene ontwikkeling. 

Ook nicht To Broeren‐Blanken in 
Renswoude krijgt extra aandacht. Ze 
is de motor achter de “Blanken 
nichtendagen”. Jaap was eens in 
een weekeind weer thuis als z’n 
moeder zegt ga haar eens 
opzoeken, dat vindt ze vast leuk. 
Jaap fietst naar Renswoude en 
ontmoet de oudere sta ge dame op 
haar bovenwoning. Ze praten 

honderd uit. Als hij weggaat stopt ze hem een 
rijksdaalder in de hand. Die pakt de “arme” 
student graag aan. En dan te weten dat zij het 
ook niet breed hee . In 1962 is de 
“nichtendag” bij moeder en vader thuis. Broer 
Bert speelt gitaar hetgeen erg bewonderd 
wordt en waarbij vader “faket” bandopnamen 
te hebben gemaakt van de bijeenkomst. 

Ook oom Jan Bertus uit Amsterdam komt 
regelma g langs als hij op weg is naar z’n 
moeder, oma “Buts”, in Ede. Hij gee  vaak 
goede raad aan familieleden die het soms 
moeilijk hebben samen of met hun puberende 
kinderen. Moeder blij  al jd een goede en 
blije gastvrouw vooral op verjaardagen en 
par jen.

In 1965 overlijdt oma Werner in Ede. Ze wordt 
bij opa begraven op de Asakker. De 
geanimeerde nazit is op de deel van haar huis 
aan de Amsterdamseweg. Er is veel familie. Er 
komen ook een paar ouderlingen die plotseling 
voor de familie gaan bidden. Vader vindt dat 
niet goed en zegt er wat van. Oma had niet 
veel met de “zware” kerk in Ede. Vader is 
teleurgesteld dat hij geen testamentair 
executeur is van de erfenis, maar oom Henk. 
Hij vindt dat oom Henk te weinig doorzich g 
handelt en zichzelf wellicht bevoordeelt. 
Moeder weet zijn onlustgevoelens wat te 
temperen.

Vader en moeder hebben moeite met de 
zondagse kerkdienst in de Hervormde 
dorpskerk van Scherpenzeel, maar ze gaan toch 
omdat vader directeur van de Christelijke 
Landbouwschool is. 

1962. In de serre in het huis aan de 
Sta onsweg: Oma Werner met haar 
oudste achterkleinkinderen Jop links en 
Wout in oma’s armen

Twee nichten van moeder: 
“tante” To Broeren‐Blanken 
en “tante” Cor Verhulst‐
Blanken 
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Als Jaap in Scherpenzeel is gaat hij regelma g 
mee. Broer Bert doet er later belijdenis. Het is 
een Hervormde kerk op gereformeerde 
grondslag. In deze zogenaamde 
Gereformeerde Bondsgemeenten staat in de 
prediking de Schri  en de belijdenis centraal. 
Jaap ervaart, denkt en hoort daar dat de 
genade zeer moeilijk te verkrijgen is en dat aan 
de vreugde die het geloof kan bieden in de 
preek meestal weinig aandacht en  jd aan 
wordt besteed. Er wordt door de jonge 
sympathieke dominee Klootwijk lang gepreekt, 

al jd met een tussenzang. 
Er wordt op hele noten, 
dus langzaam, niet 
ritmisch gezongen. De 
dienst duurt meestal bijna 
twee uur, ’s avonds iets 
korter. Veel kerkgangers 
zijn in het zwart gekleed. 
Soms zi en jongelui 
achter op het balkon te 
kaarten.    

Jaap gaat een keer met zijn nicht Rineke mee 
voor de jaarlijkse Kerstzang bij de oude, 
eenzame en zieke Scherpenzelers. Op 
Kerstmorgen in alle vroegte in een groepje op 
de fiets langs diverse adressen om daar 
kerstliederen te zingen. De aubade wordt elke 
jaar georganiseerd door de Hervormde kerk. 
Eind zes ger jaren wordt de “Evangelisa e” 

opgericht, “de Hoeksteen”, een afsplitsing van 
de Gereformeerde Bondskerk van 
Scherpenzeel. Ze gaan kerken in de “Achthoek”, 
de Gereformeerde kerk aan de Molenweg. 
Vader Werner wordt gevraagd daar het orgel te 
bespelen. Hij doet dat graag en met veel 
overgave. Dominee Langstraat uit Arnhem, die 
Jaap en Anneke daar in 1966 trouwde kwam 
ook regelma g preken. De gemeente “de 
Hoeksteen” hoort vader Werner  jdens de 
collecte graag improviseren op het kleine orgel, 
waar hij veel uithaalt. Het is zijn lust en zijn 
leven nu hij met pensioen is. Hij zal zelfs in 
1979 overlijden achter dit orgel door een 
hartaanval. Gelukkig hee  Jaap mooie 
bandopnamen van zijn hobby gemaakt en 
bewaard, waar ook zijn zus Teuni heel blij mee 
is. Vader Werner wordt begraven op de 
begraafplaats Glashorst in Scherpenzeel. Jaap 
en z’n gezin zijn er niet bij omdat ze op 
vakan e in Joegoslavië en onbereikbaar zijn, 
zelfs niet met een radio oproep via de 
Wereldomroep. In 2001 wordt zijn moeder 
daar ook bij vader begraven.

Nadat de school in 1969 is opgeheven moeten 
moeder en vader in 1970 uit de ambtswoning 
aan de Sta onsweg weg omdat die verkocht 
wordt. Ze kopen een klein rijtjeshuis aan de 
Prinses Margrietlaan 51 in Scherpenzeel. Het is 
hun eerste koopwoning. Vader is voorzich g 
met geld. Moeder is er niet gelukkig. Ze ziet 
mooiere huizen aan de overkant. Vader hee  
het er wel naar z’n zin. In 1975 verhuizen ze 
naar de Rubenslaan 7, een mooi gelegen 
semibungalow bij een singel, moeder hee  
haar zin. Moeder ging naar de bank en hoorde 
daar dat ze zich dat huis, dat f 175.000 kos e, 
best konden permi eren.

Onrust in Scherpenzeel
Jaap ging ondertussen verder met z’n studie 
aan de Technische Hogeschool in Del  en 
kwam elk weekend naar Scherpenzeel om z’n 
vuile was te brengen. Dan bracht hij bezoekjes 
aan bekenden bijvoorbeeld aan tante Alie en 
oom Henk. 

Ome Jan Bertus Blanken, Hoofd van de ULO‐
school in Amsterdam vertrekt. Moeder Jo zwaait 
‘m uit. Buurman Gerrit Blaauwendraat is bezig 
met de bouw van zijn garage. 

Dominee Klootwijk 
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Hij ontmoe e daar ook zijn nichten Coby, 
Rineke, Mathilde en Lida en neef Mari. Moeder 
zei ga ook eens naar tante Cor Verhulst, een 
nicht van moeder op Plein 1940 nr. 175. Daar 
ontmoe e hij haar dochter, de bijdehante 
Janneke en haar broer Edu. Janneke was erg 
intelligent en zat op het gymnasium in 
Amersfoort. Ze hadden een pick up en draaide 
dan muziek van Jim Reeves “He’ll have to go” 
en “Het vlakke land” van Jacques Brel. Janneke 
van Mens‐Verhulst zou later bijzonder 
hoogleraar vrouwenstudies en 
vrouwenhulpverlening worden en woont thans 
in Hilversum. Broer Edu kon prach g klassiek 
piano spelen. Hij is reeds lang geleden 
overleden.

Elke zaterdagavond was er dansen bij 
Boschzicht. OSKADI, Rien Osnabrugge en Jan 
van de Kamp, jongens uit Scherpenzeel 
organiseerden dat. Er werd door hen een 
bandje gehuurd. Jaap vroeg nicht Rineke mee. 
Die zei ik kan niet dansen. Jaap zei dat leer ik je 
wel en anders ga je maar op m’n voeten staan. 
Ze mocht mee van tante Alie. Zo gezegd zo 
gedaan. Ze waren er diverse zaterdagavonden. 
Jaap vond het leuk meisjes te mogen 
vasthouden  jdens het dansen. De bandjes 
waren niet duur en vaak niet best, daarom was 
de entree laag. Eens vroeg Jaap een meisje 
waarmee hij danste of ze de muziek leuk vond. 
Haar antwoord was: “Ja, als het maar hard is”. 
Praten kon je er niet.

Zaterdag 3 december 1960 organiseerde nicht 
Coby Werner, die 5 december jarig was, haar 
verjaardagsfeestje bij haar thuis, ze werd 21. 

Jaap, die nu in Scherpenzeel woont,  werd ook 
uitgenodigd. Of hij asjeblie  ook zijn 
koffergrammofoon mee wilde nemen. 
Natuurlijk en graag zelfs. Zo werd in de “mooie 
kamer” aan de Dorpsstraat 157 op de tafel de 
koffergrammofoon geïnstalleerd. Hetzelfde 
herhaalde zich op nicht Rineke’s 18e 
verjaardag, 24 augustus 1961. Er kwamen 
meerdere vriendinnen van Coby en Rineke: 
Ineke en Henny Overeem van de overkant, 
dochters van aannemer Overeem. Wijmpje 
Kuit, een klein stevige stoere meid. 
Boerendochter Ina Veldhuizen was er ook, een 
dame met “presence” die keurig sprak en een 
welluidende stem had, zij zou later met Jaaps 
neef Wim Elissen trouwen. Adri van Raay van 
de overkant, wier vader een schildersbedrijf 
had, ze was mooi. Jaap maakte de blits met z’n 
plaatjes hij draaide de hele avond het ene 
verzoekje na het andere zoals de Charmaine 
van Mantovani en the Elisabeth serenade, de 
schaatsenrijders wals met als tophit Sail along 
silvery moon van Billy Vaughn. 

Broer Bert, die inmiddels op de Christelijke 
MULO school in Scherpenzeel zat, kocht een 
gitaar en ging in de leer bij Henny Vermeulen, 
“Henny Kip” omdat ze de dochter was van 
Vermeulen, “Kiepje” die op de kuikenbroederij 
van J.B. Blanken aan het Plein de kippen 
verzorgde. Bert leerde al gauw van slaggitaar 
en populaire liedjes zingen en oefende veel, 
ook met broer Jaap, die dan mocht meezingen. 
Bijvoorbeeld met de hits van Peter Koelewijn, 
Hé, kom van de dak af en Oh Marijke. 

Broer Bert en de nichtjes Mathilde en Lide zingend 



21

Als er bezoek was bij moeder en vader mocht 
Bert optreden. Hij werd dan door de gasten 
bewonderd. Eens speelde Bert voor de 
jongeren op een feestavond in Philalethes. 
Jaap moest meezingen. Omdat het een 
kerkelijke organisa e was, leerden ze snel 
diverse gospels uit hun hoofd zoals: Michael 
rows the boat ashore, Its me its me o Lord en 
He got the whole world in his hands. Ze kregen 
veel applaus ook van twee leuke jonge meiden. 
Met de oudste daarvan, de slanke Rina 
Schinkel zou hij later intensiever contact 
krijgen. De jongste was haar leuke en mooie 
zusje Janny.

Jaap hoort van nicht Rineke dat de jongeren 
van de kerk naar Duitsland gaan voor een 
uitwisseling met de Evangelische Kirche in 
Müllenbach/Marienheide. Dominee Klootwijk 
hee  dat nu voor het tweede jaar geregeld 
met z’n collega uit Müllenbach. Jaap vraagt of 
hij niet mee kan. Rineke regelt dat met 
dominee Klootwijk. Zo gaan ze in 1961 van 29 
juli tot 5 augustus met een bus naar Duitsland. 
Zo raakt Jaap snel ingeburgerd en leert hij veel 
Scherpenzeelse jongeren kennen. De 
sympathieke en slimme Gerrit Gaasbeek van 
de Hopeseweg, Jan van de Kamp, Piet van de 
Ham de goede voetballer, Henk de Wijs, de wat 
s jve zoon van een overste die aan de 
Sta onsweg woont, Eric Jonker zoon van een 
elektrowinkel in de Dorpsstraat, Gijs Methorst, 

Gerard Gerritsen, Jan van Rootselaar de jonge 
zoon van de boekhouder van de 
bandagefabriek Driekleur, Menno Iprenburg 
van de horlogewinkel in de Dorpsstraat, die 
later orthopedisch chirurg en herniaspecialist 
zou worden. Hij ontmoet veel leuke meisjes 
zoals Janny van Voorthuizen, Bep Valkenburg, 
dochter van de directeur van de Driekleur 
Dorpsstraat‐ hoek Lindelaan, die later met een 
Italiaan trouwt en daar gaat wonen, Ria van 
der Geijs, dochter van de knecht op 
kuikenbroederij Blanken, die later trouwt met 
Jan Cozijnsen en in Woudenberg gaat wonen, 
Jeanet van de Vliert boerendochter, Leneke 
Budding van de Sta onsweg, boerendochter 
Nelie van Egdom, boerendochter Gera 
Overvest. Jaap wordt in Duitsland al gauw aan 
de Duitse Marlies Muckel gekoppeld, een 
dikkertje. Jaap raakt niet enthousiast. Jaap is 
ingekwar erd bij een tradi onele oudere 
familie buiten Müllenbach, ze hebben een 
zoon. Jaap eet daar voor het eerst het Duitse 
zure brood en knoflookworst. Ze gaan op stap 
en wandelen hele stukken waarbij Piet van de 
Ham in een beek springt in plaats van er 
overheen. Ze gaan naar de stuwmeren in de 
omgeving. Iemand hee  een draagbare pick up 
voor 45 toerenplaatjes. Daar hoort hij voor het 
eerste de Duitse schlagers Am Sontag soll der 
Süsse mit mir Segeln gehen van Wenke Myrre 
en van Bill Ramsey Pigalle en Ich bin die 
Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe.

Bep Valkenburg, Jeanet van der Vliert, Ria van der 
Geijs, Nelie van Egdom en nicht Rineke Werner 

Wachten op trein bij Gimborn. V.l.n.r.: Janny 
van Voorhuizen, Rineke Werner, Bep 
Valkenburg, Ria van der Geijs, Leneke, Nelie 
van Egdom, Gera Overvest
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Ze maken een indrukwekkende vaartocht over de Rijn o.a. langs de Lorelei . Ze gaan ook een 
keer zwemmen en varen op een stuwmeer. Jaap maakt foto’s met z’n nieuwe plas c Agfa Click 
camera. die hee  maar één sluiter jd en twee diafragma’s.

Aan het eind van de zomer van 1961 wordt er een tegenbezoek gebracht aan Scherpenzeel. 
Moeder is niet zo blij met haar Duitse gast die nogal zijn eigen gang gaat en zich niet aan onze 
huisregels houdt en zo bijvoorbeeld op zijn eigen  jd d.w.z. laat thuis komt. Ria van der Geijs de 
vriendin van Rina Schinkel zorgt ervoor dat ze ook de kuikenbroederij Blanken mogen bezoeken, 
waar haar vader werkt.

Jaap is ook eens op bezoek bij haar 
moeder Bep van der Geijs – Blanken, 
Acacialaan 4. Die vertelt dat ze ook 
een Blanken is, een verre nicht van 
moeder. Ria draait voor Jaap speciaal 
het bekende jazznummer en tophit 
van Dave Brubeck “Take five”. Jaap 
hoort het voor het eerst en vindt het 
heel bijzonder. Ze maken met hun 
Duitse gasten ook een bustocht door 
Noord‐Nederland. Gaan over de 
Afsluitdijk naar Schagen naar de 
Wes riese markt. In een jeugdherberg 
in Schoorl gaan ze overnachten. 
Natuurlijk met de jongens en meisjes 
apart. De boel wordt daar ’s nachts op 
stelten gezet en de herbergvader is 
helemaal niet blij met zijn gasten. 

‐ wordt vervolgd ‐

Juni 1961. Gert 
Gaasbeek met Rineke 
Werner  jdens het 
Rijnreisje van 
Rüdesheim naar Keulen

Bruchertalsperre. Jan van Rootselaar, 
Jaap Werner, Marlies Muckel en nog 
een Duits meisje. 

Op het stuwmeer. Jaap in het midden met 
Marlies Muckel en vooraan Henk de Wijs. 
 
 

De Kerkelijke vereniging uit Mariënheide op tegenbezoek in 
Scherpenzeel, voor de kuikenbroederij van Jan Blanken aan het 
Plein 1940. Met Gerrit Gaasbeek rechts vooraan, daarachter 
rechts Ria van de Geijs,  Jeanet van der Vliert, Rineke Werner, Bep 
Valkenburg en Rina Schinkel. Jaap Werner staat links achteraan. 
Links vooraan de Duitse Marlies Muckel. 
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DE DOMINEE TROK ZIJN EERSTE KROKET

In mijn verhaal 'Jeugdherinneringen aan Scherpenzeels 
Gemeentehuis' in het nummer van juni jl. vertel ik over de 
vrienden Klei en Westra Hoekzema, die elkaar nu eens met 
'meneer' en 'dominee' en dan weer met  'Nico' of 'Aldert' 
aanspraken. Deze anekdote ontleen ik aan de column 'De 
dominee trok zijn eerste kroket', van de hand van A.J. Klei. 
Bert Klei was de zoon van bovenmeester Klei (School met den 
Bijbel aan de Glashorst) en grotendeels opgegroeid in 
Scherpenzeel. In zijn columns in dagblad TROUW verwerkte 
hij op humoris sche wijze nogal eens gebeurtenissen uit het 
dorp van zijn jeugd. 

In de betreffende column dist hij nog een tweede, zeer 
vermakelijke anekdote op, die bij veel lezers zal zorgen voor 
smakelijke herinneringen. Hoeveel Scherpenzelers hebben in 
het snackbarloze  jdperk immers niet aan de loketjes van de automa ek van slagerij Bakker 
getrokken om hun lekkere trek te s llen, komend uit een bus van de NBM of Weduwe De Haas, 
na afloop van een bijeenkomst of gewoon 'zomaar' bij het passeren van de uitgestalde 
heerlijkheden?!

Voor ons aller genoegen heb ik de uitgever*) gevraagd  om voor ons blad een uitgebreid citaat 
uit 'De dominee trok zijn eerste kroket' te mogen gebruiken. De toestemming werd verleend en 
daarom volgt nu Bert Klei's levendige beschrijving van het gevecht van een geestelijke met een 
wereldse automa ek, eind jaren der g:

'Eens is het gebeurd dat mijn ouders en het domineesechtpaar zich een kleine uitspa ng

veroorloofden. Zij spraken af dat wie zou winnen bij het sjoelen, moest trakteren op kroke en uit 
de automaat die ons dorp sinds kort rijk was en die was beves gd aan de buitenmuur van een 
gerenommeerde hervormde slagerij.

De dominee won en vrolijk koutend gingen hij en mijn vader op pad om 
kroke en voor henzelf en de dames te halen. Zijne eerwaarde had de 
vereiste geldstukjes bij zich gestoken en wierp er één in het nieuwe 
apparaat. Hij slaagde er echter niet in, de begeerde lekkernij in handen te 
krijgen, tevergeefs rukte hij aan en  kte hij tegen de ruitjes, waarachter 
de kroke en gereed lagen. Hij wilde het al opgeven, maar opeens klonk 
uit het binnenste van de slagerij een stem: Rus g en kalm trekken, 
dominee, dan lukt het wel! En hierop trok de dominee zijn eerste kroket.

Toen ik de volgende ochtend de slagerswinkel binnenkwam, riep de slagersvrouw me toe: Je 
vader en de dominee hadden gisteravond nog laat honger, hè? Vervolgens rich e zij zich tot de 
andere klanten met het verhaal dat zij en haar man bij het naar bed gaan aan de automaat 
hadden horen morrelen, dat haar man op onderzoek was uitgegaan en …

Er werd druk over gepraat in het dorp. Sommigen vonden dat zoiets voor een dominee niet te 
pas kwam. Mijn vader was een twijfelgeval. 

Door: André Stuivenberg

Mobilisa e, september 1939. Soldaten 
voor Bakker's automa ek.
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Weliswaar was hij ouderling, maar van de 'kleine' kerk en 
daar zongen ze gezangen, dus daar kon je alles verwachten 
en dan was een kroket trekken nog het minste.'

Uit de klandizie van de genoemde Scherpenzeelse 
notabelen blijkt dat Bakker's automa ek veel 
aantrekkingskracht uitoefende op álle lagen van de 
bevolking. Dat ook de állerlaagste lagen zich aangetrokken 
voelden tot een goed gevulde automa ek, blijkt uit een 
bericht uit 'De Holevoet' van 11 oktober 1940:

WOUDENBERG.  Inbraken.  In  den  nacht  van   
Woensdag  op  Donderdag  is  ingebroken  bij   
bakker  J.  Schimmel,  alwaar  de  automa ek   
werd  leeggehaald.  Als  verdachten  van  dezen   
diefstal hee  de poli e nog denzelfden nacht   
aangehouden 2 leden van den opbouwdienst,  
die  in  arrest  zijn  gesteld  en  naar  Utrecht 
zullen  worden overgebracht.                          

Ook in Scherpenzeel waren de werkers van de 
opbouwdienst in de eerste oorlogsjaren ac ef. 
Zij braken hier niet in, maar af, om vervolgens 
ons dorp weer mooi op te bouwen. Een 
plundering als in Woudenberg bleef Bakker's 
automa ek gelukkig bespaard. 

Dat Bert Klei het bedrijf gerenommeerd 
noemt klopt, maar niet dat het hervormd was. 

Adverten e uit 'De Holevoet' ‐ 9 januari 
1937

Het gezin van Jan en Ali Bakker–van de Craats behoorde tot de gereformeerde, de 'kleine' kerk. 
Dat dit voor de dagelijkse boodschappen toenter jd écht uitmaakte zal menigeen uit eigen 
ervaring – of van horen zeggen – weten. Tegenover ons, op een paar passen afstand, stond de 
Coöpera e 'Ons Belang', maar de kruidenierswaren haalden wij bij de gereformeerde Samuël 
Stam (SPAR) in de Achterstraat (Molenweg). Voor vlees konden we ook nog naar geloofsgenoot 
Arie Eykelkamp. Alhoewel slager Henk Inkenhaag (NH) een volle neef van mijn moeder was, 
kwamen wij hier zelden of nooit.

'Oud‐Scherpenzeel', 20e jaargang nr. 3 (2008) bevat meer informa e over slagerij Bakker.

*) Uitgeverij BALANS: 'Liever een bal des gehakts', gebundelde columns van A.J. Klei. Citaat uit 
'De dominee trok zijn eerste kroket', pag. 101‐102. Cartoon is van Len Munnik.

De 'hoofdrolspelers':

Meester Nicolaas Klei Dominee Aldert Westra 
Hoekzema

Slager Jan Bakker Ali Bakker – van de 
Craats
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MARKANTE SCHERPENZELERS
In de serie “Markante Scherpenzelers” belichten we dorpsgenoten die om wat 
voor reden dan ook een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten. Dat kan 
omdat ze voor de dorpsgemeenschap een bijzondere betekenis hebben 
gehad, maar ook omdat ze als persoon zelf bijzonder waren. 

In deze aflevering: Jan Valkenburg

Jan heet volledig Johannes Hendricus Valkenburg en 
is geboren op 26 november 1928 in de woning aan 

de Sta onsweg wat nu nummer 413 is, dus in Woudenberg (100 meter 
vóór de rotonde).  Zijn vader is Cornelis (Kees) Valkenburg, zoon van 
Teus (“Lange Teus”) van de Driekleur en Teuntje Valkenburg. Zijn 
moeder is Maria (Marie) Go mer en zij komt uit Bloemendaal. Kees en 
Marie trouwen op 7 januari 1928 in Bloemendaal en van hen is een 
fraaie trouwfoto bewaard gebleven. 

Vader Kees hee  in die  jd een groothandel in dames‐
handwerkar kelen. Hij laat smyrna‐ en soedanwol bij de voormalige 
Scheepjeswolfabrieken in Veenendaal maken, maar verkoopt ook 
smyrnagaas en aanverwante ar kelen. Na de 2e Wereldoorlog gaat hij 
katoengarens fabriceren.  

Het is leuk om te horen hoe Jan Valkenburg eigenlijk aan zijn voornamen is gekomen. In principe 
had Jan, zoals toen gebruikelijk, als eerste mannelijk kind in het gezin, moeten worden 
vernoemd naar zijn grootvader van zijn vaderskant en dat had dan Teunis moeten zijn geworden. 
Echter, zijn grootvader van zijn moeders kant, de familie Go mer, wilt dolgraag dat dit kleinkind 
naar hem, Johannes Hendricus Go mer, vernoemd gaat worden. Om dit voor elkaar te krijgen 
stelt opa Go mer aan vader Kees een fles Jenever in het vooruitzicht als de jongste telg naar 
hem wordt vernoemd. U raadt het al: zo gebeurt het ook!

Korte  jd na de geboorte van Jan verhuist het 
gezin naar de Sta onsweg in een nieuw gebouwde 
woning waarvan Jan als jochie van 2 jaar al de 
eerste steen mag leggen. Dit is nu Sta onsweg 
416. Op de foto van de steenlegging is een groot 
deel van de familie Valkenburg – Go mer te zien.

Jan groeit in redelijke welstand op. In 1931 krijgt 
hij er een broertje bij: Teun Valkenburg. (Teun heet 
voluit Teunis en wordt dus netjes vernoemd naar 
de opa van vaderskant….). Over de kinderjaren van 
Jan en Teun is niet veel bekend. Jan bezoekt de 
lagere school (de Holevoetschool) en is op jonge 
lee ijd eigenlijk wat ziekelijk (bronchi s). Dit 
resulteert erin dat hij als klein jochie nog wel eens 
de zomer doorbrengt bij de familie Go mer in 
Bloemendaal. 

Links staan de opa’s Teus Valkenburg en Jan 
Go mer, daarvoor de tantes Aartje en Mina 
Valkenburg. Rechts van hen zit broertje Frans 
Go mer. Daar rechts van staat de 2‐jarige Jan 
met moeder Marie. Rechts van Marie staan oom 
Jan en oom Piet Go mer. Daarvoor staat oma 
Teuntje Valkenburg. Onder de paraplu staan Trui 
en tante Truus (vrouw van oom Jan Go mer). 
Vooraan op de stenen zit vader Kees. De man 
achteraan (tegen de muur) is van de 
bouwonderneming
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De zeelucht is immers goed voor hem. Later 
wordt er van houten raamwerk en stevig 
zeildoek door Westerhuis en Cozijnsen een 
soort “huisjestent” gemaakt en daarmee wordt 
in de zomer van 1939 door de familie in de 
duinen bij Bloemendaal gekampeerd. Vader 
Kees komt dan na zijn werk in de weekenden 
langs. Jan en Teun hebben met moeder vier 
weken lang een onbekommerde vakan e jd.

De oorlogsjaren
De aanloop naar de oorlog gaat aan de jonge 
Jan Valkenburg voorbij, maar  jdens de 
mobilisa e worden ook bij het gezin 
Valkenburg militairen ingekwar erd. Een deel 
van het magazijn en het kantoor worden 
gevorderd. Daar worden de korporaals 
gelegerd en in het magazijn de soldaten. In 
huis krijgt men vier 4 officieren en twee 
sergeants. Voor de jonge Jan en Teun is het 
allemaal heel spannend en een groot spel.

Als de 10e mei 1940 aanbreekt is vader Kees 
niet thuis. Hij is samen met Jan Overeem voor 
zaken op reis in Noord‐Nederland. Op advies 
van een ingekwar erde sergeant belt moeder 
met de familie in Bloemendaal om te vragen of 
zij hen met de auto kon komen ophalen. Dat 
wordt een spannende reis. De autoreis naar 
Bloemendaal voert langs Schiphol en daar 
wordt al hevig gevochten. Op een gegeven 
moment moet het hele gezelschap dan ook de 
auto uit en dekking zoeken in een greppel. 
Schiphol wordt gebombardeerd door Heinkel 
bommenwerpers en pas nadat de kust weer 
veilig is kan men verder reizen naar 
Bloemendaal.

Moeder Marie gaat na aankomst echter eerst 
direct weer terug naar Scherpenzeel. Ze wil 
haar echtgenoot bijstaan  jdens de evacua e 
van Scherpenzeel, want Kees hee  hierbij een 
func e. Wat deze func e precies is, is 
onbekend, maar vermoedelijk is hij als 
blokhoofd verantwoordelijk voor de evacua e 
van een wijk of de straat. Moeder Marie reist 
met de trein met de andere evacuees mee 

naar Noord‐Holland, maar uiteindelijk komt de 
familie weer bij elkaar in Bloemendaal.

Bij terugkomst in Scherpenzeel blijkt het huis 
vrijwel onbeschadigd. Wel zijn de fietsen weg 
en is de brandkast opengebroken, maar 
vergeleken bij de rest van het dorp is het gezin 
Valkenburg er genadig vanaf gekomen. 

Na de meidagen 1940 lijkt het gewone leven 
weer door te gaan. De oorlogsjaren beginnen 
vrij rus g voor het gezin Valkenburg, maar er 
zullen een aantal schokkende gebeurtenissen 
volgen. Eind 1942 blijkt moeder Marie weer 
zwanger te zijn. Vader Kees is dan al 45, 
moeder Marie 35. Een nakomertje dus. Het 
blijkt dat er sprake is van een tweeling en 
Marie wordt ziek  jdens de zwangerschap. De 
huisarts houdt het eerst op een flinke griep, 
maar als de bloeddruk naar beneden duikelt 
wordt Marie hals over kop overgebracht naar 
Utrecht; de kinderen zullen geboren gaan 
worden in het Diaconessen Ziekenhuis.

De ouderlijke woning van Jan Valkenburg aan de 
Sta onsweg. Op de foto onder: de huidige situa e 
van de woning, nu huisnummer 416 
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De geboorte vindt plaats op 1 
april 1943. Helaas blijkt één 
van de baby’s al  jdens de 
geboorte overleden te zijn. 
Het tweede kind overlijdt vrij 
snel ná de geboorte. Jan en 
Teun zijn dan al 14 en 11, 
maar worden hierover niet 

geïnformeerd. Ze wisten wel dat moeder 
zwanger was, maar over het vervolg worden ze 
in het ongewisse gehouden. Jan vertelt hier 
later zelf over: “Mijn tweelingzusjes zijn op 1 
april 1943 geboren. Ik heb wel geweten, dat ze 
in het Diaconessenhuis in Utrecht geboren zijn, 
maar ik ben er pas veel later via het archief in 
Utrecht achter gekomen, wanneer. Daar werd 
in die  jd niet over gesproken. Ze zijn 
ongetwijfeld ergens in Utrecht begraven als 
onbekenden. Ja joh, het is een hele historie”.

Een jaar later vindt een tweede drama plaats. 
Broertje Teun wordt samen met een vriendje 
op de Sta onsweg aangereden. Het vriendje 
van Teun komt hierbij om het leven. Teun zelf 
raakt erns g gewond. Ook hiervan hebben we 
nog het persoonlijke relaas van Jan: ”In de 
beruchte septemberdagen van 1944 was er 
veel militair vervoer op de weg. Teun hee  
toen een zeer erns g ongeluk gehad en kwam 
door tussenkomst van een zeer fana eke NSB‐
er, die een ziekenauto gelas e te komen, in 
Utrecht in het ons bekende Diaconessen 
Ziekenhuis terecht. Daar hee  hij een aantal 
dagen buiten bewustzijn gelegen. Toch "tu e" 
hij pi en uit, ondanks het feit, dat hij niet wist 
wat hij at. Gelukkig is alles goed afgelopen, 
maar het zag er aanvankelijk niet best uit. 
Begin november 1944 kwam hij weer thuis. Het 
bezoek aan hem in Utrecht ging per fiets!"

In de Barneveldse Krant wordt een 
rouwadverten e opgenomen van het vriendje 
van Teun. (in dat oorlogsjaar komt de Holevoet 
niet uit). Uit deze adverten e en de 
overlijdensakte blijkt dat dit Bernard (Benny) 
Geijtenbeek betre , 10 jaar oud en een zoon 
van Teunis Geijtenbeek en Cornelia Vonk. Zij 

wonen vermoedelijk 
ook aan de 
Sta onsweg. De 
overlijdensakte 
vermeldt dat Bernard 
op 5 september 1944 
om 00.30 in 
Amersfoort is 
overleden. De akte 
wordt opgesteld in 

Woudenberg en dit impliceert dat de jongen in 
Amersfoort in het ziekenhuis is overleden.

Jan zelf hee  in de oorlogsjaren 
toela ngsexamen gedaan voor de Rijks HBS in 
Amersfoort. Als dorpse jongen komt hij 
hierdoor opeens in een hele andere en nieuwe 
omgeving terecht. Dit duurt echter niet lang. 
Door de oorlogsomstandigheden komen op 
een gegeven moment de lessen aan de HBS s l 
te liggen. Jan krijgt met zijn vrienden hierdoor  
alle ruimte en vrijheid om de omgeving te 
verkennen. 

Ook door de oorlog komt de handel in luxe 
tex elgoederen volledig s l te liggen. Het 
bedrijf van vader Kees komt dus ook nagenoeg 
s l te liggen. Maar ja, er moet wel brood op de 
plank komen. Vader Kees pakt alles aan om 
hiervoor zorgen. Zo wordt een stuk grond 
gepacht bij de tuinderij van Brederode en daar 
wordt tabak op verbouwd. Na de oogst wordt 
de tabak in het magazijn gedroogd en 
versneden tot sigare entabak. 

Jan in 1942 

Het gezin van Kees Valkenburg in de achtertuin, winter 
1944‐1945
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Dat wordt verkocht, maar ook als ruilmiddel 
gebruikt. Ook de “huisjestent” moet er aan 
geloven. Het stevige tentdoek wordt bruin 
geverfd bij de Driekleur en tot fietstassen 
verwerkt bij Dirk Boertjes. De fietstassen 
worden niet zozeer verkocht, maar als 
ruilobject gebruikt. Fietstassen zijn immers niet 
meer te krijgen, maar wel zeer gewild in 
verband met het vervoer van melk, boter, kaas, 
rogge, tarwe of wat dan ook.

Het gezin Valkenburg houdt in die oorlogsjaren 
bijen, kippen en konijnen, hebben een 
boomgaard en bessenstruiken en er wordt 
groente verbouwd. Ook wordt er op een 
gegeven moment schapenwol gekocht. Dat 
wordt door het hele gezin "gekaart" (uit elkaar 
gehaald) en gesponnen. Ook alweer om als 
ruilmiddel te kunnen gebruiken. Door de 
vindingrijkheid van vader Kees hoe  het gezin 
nooit honger te lijden. Kennissen die in de 
hongerwinter langs komen krijgen te eten, 
kunnen blijven slapen en krijgen te eten mee 
op de reis terug.

Ná de oorlog 
Het einde van de oorlog zal een ommekeer 
betekenen voor Jan. In de oorlog ontstaat de 
vreemde situa e dat vader Kees lid is van de 
NSB, maar dat andere leden van de familie 
Valkenburg ac ef zijn in het verzet. En dat men 
dat ook van elkaar weet. Dit leidt echter nooit 
tot onderlinge verwijdering binnen de familie. 
Ome Piet Go mer, moeders broer in 
Amsterdam, verbergt Joden en wordt hierdoor 
samen met zijn vrouw Willy in het 
concentra ekamp Vught gevangen gezet. Later 
zullen ze zelfs naar Duitsland afgevoerd 
worden. Oom Piet komt in Dachau terecht en 
tante Willy in Theresienstadt. Gelukkig hebben 
ze dat beiden overleefd. Ook een andere broer, 
ome Jan Go mer zit in het verzet en dat ome 
Brand Valkenburg onderduikers helpt is ook 
niet onbekend. Oma Teuntje Valkenburg hee  
zelfs een  jdje een Joods meisje als dienstbode 
in huis. Haar haar is rood geverfd en Jan en zijn 
ouders ontmoeten haar regelma g. Er wordt 

niet over gesproken. Het komt volgens Jan ook 
wel voor dat iemand moest schuilen en dat 
Kees dan zei: “Kom moar bie mie, want hier 
zeuken ze je toch niet”. Ondanks het 
lidmaatschap van de NSB staat de familie 
Valkenburg dan ook goed bekend in 
Scherpenzeel en omgeving.

Het leidt er wel toe dat vader Kees, moeder 
Marie en zelfs Jan, ondanks zijn 16‐jarige 
lee ijd, direct na de oorlog gevangen worden 
gezet. De woning aan de Sta onsweg wordt 
toegewezen aan een boer wiens boerderij door 
de oorlogshandelingen is afgebrand en de 
inboedel wordt toegewezen aan een andere 
Scherpenzeler. Jan komt al vrij snel weer vrij en 
gaat dan bij opa Teus en oma Teuntje inwonen, 
waar Teun al is. De HBS moet weer worden 
opgepakt. Jan is ondertussen een al wat 
oudere leerling maar krijgt vanuit opa en oma 
weinig sturing mee, zodat de school geen 
succes wordt.

Jan krijgt wel brede interesses en begint zich 
breed te ontwikkelen. Samen met broer Teun 
treden ze toe tot de Nederlandse Padvinderij 
(Jan schopt het tot assistent Verkennersleider) 
en Jan wordt lid van het Interna onaal 
Jeugdverkeer. Deze vereniging is in 1931 
opgericht en had tot doel 
uitwisselingsprogramma’s op te ze en voor 
jeugdigen in Nederland, Engeland, Frankrijk, 
Italië, Zuid‐Afrika etc. De vereniging regelt ook 
de mogelijkheid om met jongeren in andere 
landen te corresponderen. Men stree  naar 
verbroedering tussen de jongeren in de gehele 
wereld. 

Jan in het tekenlokaal van de HBS
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In 1941 is de vereniging nog op last van de 
Duitsers gesloten, maar direct na de oorlog 
weer opgezet. Jan wordt een enthousiaste 
correspondent en krijgt briefwisseling met 
jongeren over de hele wereld, met name met 
een Deen, een Finse, een Francaise, een 
Schotse en een Zweed. De padvinderij leidt 
ertoe dat Jan al in Mei 1946 in een rol terecht 
komt waarin we hem later nog vaak zouden 
zien: als acteur in een toneelstuk "Alles voor 
Adriaan", opgevoerd door de Padvinderij. 

In 1946 komen vader Kees en moeder Marie 
ook weer vrij en kan men gelukkig weer in de 
eigen woning aan de Sta onsweg trekken. 

Vrijheid
Jan zoekt de vrijheid en de wereldjamboree 
van de padvinders in augustus 1947 gee  hem 
een kans. De jamboree wordt in de buurt van 
Parijs gehouden en Jan krijgt, samen met Hans 
Wensink, toestemming hier op de fiets naar 
toe te gaan. Dat is een heel avontuur, hoe kom 
je bijvoorbeeld aan Franse francs? Eerst 
kunnen de jongens een stuk met een 
vrachtauto meerijden en met 80 kilo aan 
bagage zakken Jan en Hans vervolgens de Maas 
af, via Luik naar de grens met Frankrijk. De 
grens komen ze echter niet over, want ze 
hebben geen “carnet” voor de fietsen. Het idee 
voor de Jamboree plo  als een zeepbel uiteen 
en langs de Frans‐Belgische grens fietsen de 
vrienden door naar de kust. Daar besluit een 
Vlaamse pastoor de vrienden te helpen en 
door een oude douanier worden de fietsen 
omschreven in de paspoorten, zodat Jan en 
Hans alsnog Frankrijk in kunnen fietsen. 
Onderweg slapen ze bij boeren en eten ze 
maïsbrood. Pas in Parijs kunnen er wat Franse 
francs geregeld worden, via een ver familielid 
die bij de Nederlandse ambassade daar werkt. 
Ze bezoeken de 6e World Scout Jamboree, 
waar broer Teun dan ook deel van uitmaakt. 
Het is de eerste World Jamboree na de 2e 
Wereldoorlog en door de pers wordt er veel 
aandacht aan besteed. Op Internet zijn er 
verschillende filmbeelden van terug te zien. 

Ná het bezoek aan de 
Jamboree hebben de 
jongens nog geen zin om 
terug te gaan. Hans 
bedenkt dan om met de 
boot nog “even” over te 
steken naar Dover in 

Engeland. Hans beheert de geldpot, is erg 
zuinig geweest en dat komt nu goed uit. De 
jongens fietsen weer naar de kust en steken 
over naar Engeland om zich daar te verbazen 
over de in hun ogen geheel andere wereld 
daar. Ze beleven een heel avontuur en zijn ruim 
drie weken fietsend van huis.

Eenmaal terug in Nederland blij  de 
schoolplicht roepen. Het volgen van de Rijks 
HBS gaat echter erg moeizaam voor Jan. Ten 
behoeve van zijn schoolresultaten woont hij 
nog enige  jd in bij een wiskundeleraar. Hij 
gaat dan ook nog wel over van klas 4 naar klas 
5, maar een eindexamen hee  Jan nooit 
gedaan.

Ná de HBS moet Jan voor zijn dienstplicht in 
dienst. Van 1949 tot 1951 is hij dienstplich g 
militair bij de Luchtmacht, onder andere 
chauffeur op de militaire ambulance.

Zijn verdere werkzame leven begint Jan in 
eerste instan e bij zijn vader in de zaak, maar 
kort daarna net als veel andere Valkenburgers, 
bij stoomweverij De Driekleur. Daar werkt Jan 
in de binnendienst.

Toch blij  Jan een avonturier. 
Hij hee  al meerdere 
fietstochten gemaakt, onder 
meer naar België en 
Luxemburg en als in juli 1952 
de Olympische Spelen in 
Helsinki zullen gaan 
plaatsvinden wordt Jan door 

een Finse penvriendin overgehaald daarheen 
te gaan. Vader Kees leent zijn Skoda uit en 
samen met Teun en wat vrienden wordt de reis 
gemaakt. Het is een reis van 2000 km, eerst 
door West‐ en  Oost‐Duitsland. 
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In 1952 begint men net 
de Duits‐Duitse grens 
van DDR‐zijde af te 
sluiten met hekken, 
bewakingsposten en 
alarminstalla es, het 
IJzeren Gordijn. De 
vrienden vervolgen hun 
reis via Polen, Litouwen, 
Letland en Estland, 
waar in Tallin de 
oversteek wordt 
gemaakt naar Finland.

Als Jan weer thuiskomt van zijn lange reis blijkt 
het hard bergafwaarts te gaan met de 
gezondheid van moeder Marie. Zij overlijdt op 
21 oktober 1952 in het ziekenhuis in Utrecht op 
45‐jarige lee ijd aan nierfalen. 

Juul 
Juul de Vries (voluit: Juliana Marchiena) is een 
dochter van Ruurd de Vries, 
hoofdvertegenwoordiger van de Groninger 
Steenfabrieken. Ruurd is geboren in Groningen 
als zoon van een schoenenverkoper en trouwt 
daar met de in Amsterdam geboren en in 
Groningen getogen Barendina Chris ana 
Elisabeth Ruijter, dochter van een goudsmid. 
Na hun trouwen wonen zij in Amsterdam en 
verhuizen in de jaren 30 naar Amersfoort. 

Jan en Juul kennen elkaar al vele jaren, omdat 
beide vaders behoren tot een groep 
handelsreizigers die regelma g samen in de 
trein het land door reizen. De gezinnen De 
Vries en Valkenburg ontmoeten elkaar dan ook 
met regelmaat. Als die 4 meiden uit Amersfoort 
weer eens in Scherpenzeel op bezoek komen, 
smeren Jan en Teun hem vaak s ekem, want 
met hun vrienden de hort op is tenslo e vele 
malen leuker dan  jd verspillen met die 
stadsmeiden. Uiteindelijk slaan de vonken 
begin vij iger jaren toch over, want Jan en Juul, 
beiden de oudste kinderen, trouwen op 16 juli 
1954 in Amersfoort. Ze gaan inwonen bij de 
vader van Jan aan de Sta onsweg 416. Het huis 

wordt hiervoor in een boven‐ en een 
benedenverdieping omgebouwd met een eigen 
opgang naar de bovenverdieping. Het gezin 
krijgt twee kinderen: op 29 juni 1956 wordt 
Ruurd Cornelis geboren en op 20 mei 1958 
Mar n Jan.

Het spreekt vanzelf dat de kersverse 
grootvaders Kees en Ruurd graag vernoemd 
willen worden, echter ondanks het feit dat 
beiden handelaren waren, wordt er dit keer 
geen jenever ingezet en zelfs geen akkoord 
gesloten. Dat resulteert in de legendarische 
woorden bij de wieg van Ruurd, waarbij opa 
Ruurd tegen opa Kees zegt: “Toch leuk hè, dat 
het jochie vernoemd is” en Kees in onvervalst 
Scherpenzeels zegt: “‘t Liekt mie niks”. Hierop 
gaat Kees  vervolgens Ruurd als Piet 
aanspreken, totdat Jan na een half jaar laat 
weten dat het nu wel genoeg is. Kennelijk hee  
het opa Kees wel dwars gezeten, want hij hee  
Ruurd nooit Ruurd genoemd.

Kort ná het huwelijk van zijn zoon Jan trouwt 
ook vader (+ opa) Kees opnieuw: op 4 
november 1954 trouwt hij in Zeist met Clasina 
Chris na Schieck. Zij is geboren op 5 mei 1914 
in Utrecht als dochter van Antonie Frederik 
Schieck (uit Deventer) en Ida Bussche (uit 
Zeist). 

De toekomst
Neef en vriend Kees Valkenburg  (zoon van 
Henk Valkenburg en Hermina Gerarda van 
Doorn, (Henk is een broer van vader Kees) is in 
1955 geëmigreerd naar Canada. Kennelijk hee  
Kees Jan en Juul overtuigd van de vele 
mogelijkheden in Canada, want zij besluiten in 
de tweede hel  van de jaren ’50 om de 
overstap ook te maken. Alle formaliteiten 
worden geregeld en Jan gaat oom Brand 
Valkenburg vertellen dat hij de Driekleur gaat 
verlaten. Als goed directeur laat Brand 
natuurlijk geen goed personeel/familie zomaar 
vertrekken en hij schetst Jan ook een mooie en 
succesvolle toekomst in de Driekleur. Hierop 
worden de Canadese plannen verscheurd. 

Met een soortgelijke Skoda 
zullen Jan en zijn vrienden de 
reis gemaakt hebben. De 
Skoda 1101Tudor is de eerste 
en enige Skoda die ná de 2e 
Wereldoorlog van 1946‐1952 
te verkrijgen is. 
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Na een aantal jaren ziet Jan toch een betere 
toekomst buiten de Driekleur en Jan komt als 
vertegenwoordiger terecht bij een 
darmengroothandel in Barneveld. Hij verkoopt 
darmen aan slagerijen in heel Nederland en 
ook wel in de omringende landen. Dit werk 
doet Jan een aantal jaar en hij komt vervolgens 
terecht in Amsterdam bij een groothandel in 
allerlei school‐ en hobby ar kelen. Hij doet 
daar de administra e.

Met de twee kinderen van Jan en Juul wordt 
het kennelijk net weer even te druk in de 
woning aan de Sta onsweg, want in 1960 laten 
Jan en Juul samen met vrienden en dus 
toekoms ge buren Wim en Jannie Renes een 
twee‐onder‐één‐kap woning bouwen aan de 
Lijsterbeslaan 17. 

Hobby’s en sport 
Jan wordt ac ef in het verenigingsleven van 
Scherpenzeel, erg ac ef zelfs. Eind jaren ’40 / 
begin jaren ’50 begint hij als voetballer bij V.V. 
Scherpenzeel en stapt al snel door naar het 1e 
el al op zondag (zondag‐1). Het 1e 
zondagsel al van voetbalvereniging 
Scherpenzeel presteert goed, getuige een 
fraaie kampioensfoto uit 1953. Er is ook nog 
een kampioensfoto bekend van het seizoen 
1958/1959 (ook zondag‐1), daarna doet Jan 
het wat rus ger aan en staat hij ook niet zoveel 
meer op de el al‐foto’s, maar bekend is dat hij 
tot 1988 (60 jaar oud!) ac ef voetballer is.

Een ander onderwerp waar Jan zijn hartstocht 
in kwijt kan is het toneelspel. Jan treedt al vóór 
1950 toe tot toneelvereniging Animo en speelt 
daar vele rollen. Jan zelf vertelt al jd graag dat 
Animo eigenlijk een club voor notabelen is. Op 
vrijdagavond wordt een stuk opgevoerd voor 
notabelen, welk toneelstuk dan gevolgd wordt 
door een bal. Op de zaterdagavond wordt dan 
hetzelfde stuk nogmaals opgevoerd, maar nu 
toegankelijk voor iedereen. Begin jaren ’70 
gaat toneelvereniging Animo ter ziele, “door 
onvoldoende animo” zoals Jan zelf zei. 
Toneelvereniging A.T.S. ziet hierop de kans 
schoon en het lukt hen om Jan in 1974 binnen 
te halen. 

Het gezin van Jan & Juul in de nieuwe woning 

Jubileumwedstrijd Voetbalverenigingen VV Scherpenzeel en de Valleivogels (1975). Op de foto: staand 
v.l.n.r. (V.V. Scherpenzeel): Rene de Lange, Jan van Rootselaar, Gras Cozijnsen, van Schaik, Bert Berkhof, 
Anton Becker, Wijnand Becker, Bart van de Haar, Siem van de Hoef, Henk de Koning, Henk Inkenhaag, 
Cor Overeem, Gerrit Vlastuin, Sander Blaauwendraad, Jan Valkenburg.                                            
Voorste rij gehurkt v.l.n.r. (Valleivogels) : Wim Schuur, Dick Willems, Jaap Kraan, Dick van Velthuizen, 
Wil Weerd, Gert Eykelkamp, Bert Prins, Wim Idzerda, Guus Vermont, Hans Smit, Schaafsma (?) 
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Jan speelt het liefst karakterrollen en de 
mooiste rol die hij speelde was die van de 
arme boerenzoon Bart Donkelaar in het stuk 
“Geknakte Halmen”, dat in 1979 wordt 
opgevoerd  jdens de fes viteiten rond het 
750‐jarig bestaan van Scherpenzeel. Een 
andere mooie karakterrol die Jan speelt is die 
van de scheeps mmermansknecht in “Op 
Hoop van Zegen”. Met het mes op de balie en 
de emo e zichtbaar op het gezicht waarschuwt 
hij de reder: de schepen zijn zodanig verrot dat 
ze niet uit kunnen varen. 

Poseidon
Waar we Jan Valkenburg waarschijnlijk het best 
van kennen is als voorzi er van zwem‐ en 
polovereniging Poseidon ’59. Zelfs nog voordat 
zwembad ’t Willaer officieel is geopend, in juni 
1959, wordt op 29 mei van dat jaar Poseidon 
’59 al opgericht. Bij de oprich ng van Poseidon 
‘59 melden 12 personen zich aan als lid. Jan en 
Juul treden met nog enkele andere 
ini a efnemers toe tot het voorlopige bestuur. 
Juul is al bekend met de technische 
achtergrond van de zwemkunst, zij is immers 
a oms g uit een zwemfamilie. In september 
1959 vindt de bestuursverkiezing voor het 
defini eve bestuur plaats. Jan wordt tot 
voorzi er gekozen en zal dit 25 jaar lang doen. 
De vereniging manifesteert zich op het gebied 
van wedstrijdzwemmen en waterpolo, waarbij 
zowel heren als dames in wedstrijdverband 
uitkomen. In die beginperiode vinden de 

trainingen plaats onder leiding van de nieuwe 
badmeester Andries van den Berg en van Juul. 
Ook de KNZB ziet de poten e van Jan en Juul 
en strikt het koppel. Zij worden KNZB‐officials 
en jureren jarenlang bij zwemwedstrijden in en 
buiten de eigen regio.

Bij zijn a reden als voorzi er in 1984 wordt 
Jan niet alleen tot secretaris benoemd, maar 
ook tot erevoorzi er. Zijn echtgenote Juul 
wordt op dezelfde bijeenkomst benoemd als lid 
van verdienste. In 1989 leggen Jan en Juul 
Valkenburg hun func es neer na der g jaar 
veel van hun vrije  jd aan Poseidon te hebben 
gegeven. Juul blij  tot 1992 trainster, zodat ze 
dit bij haar afscheid 33 jaar hee  gedaan. In 
1999 wordt besloten Poseidon ’59 op te heffen 
en komt na veer g jaar helaas een eind aan het 
bestaan van de zwemvereniging. Tijdens de 
allerlaatste ledenvergadering overhandigt 
voorzi er Jacob Germs de voorzi ershamer 
aan medeoprichter en erevoorzi er Jan 
Valkenburg.

Een oude foto van Animo (begin jaren ’50). Op de 
foto zijn te zien: staand v.l.n.r.:  Jo Zwaan, Tom van 
der Hoeff, Wim Schimmel sr, J.H. Jans, Wim Drost, 
Peter v.d. Wetering (?). Daarvoor (tussenin) v.l.n.r.: 
Jan Valkenburg, Ada Overeem‐Broekhuizen 

Groepsfoto personeel zwembad. Staand v.l.n.r.: 
Wim Swanink, Geert Valkenburg, Mar n Swanink, 
Jan Valkenburg, Ruud van Keulen. Gehurkt v.l.n.r.: 
Eduard de Jong, Hans van Bruggen, Menno de 
Jong, Basje Ritmeester 

Kop van de krant van 27 juni 1984 
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Ander werk en een andere woning
Begin jaren ’70 besluit Jan op werkgebied het 
roer eens om te gooien. Hij solliciteert bij 
verschillende bedrijven en wordt prompt bij 2 
bedrijven tegelijker jd aangenomen. Jan kiest 
er dan voor om eerst 3 maanden bij het ene 
bedrijf te gaan werken: Van Ommeren in 
Amersfoort, een groothandel in witgoed, om 
hen uit de brand te helpen. 

Daarna treedt hij in dienst van het Bouwfonds 
Nederlandse Gemeenten in Hoevelaken. Het 
Bouwfonds is in die  jd een semi‐
overheidsbedrijf dat als voornaamste doel het 
bouwen van betaalbare huurwoningen hee . 
Men huist in kasteel Hoevelaken. Jan begint 
hier op de administra e, wordt daarna hoofd 
van de computerafdeling en sluit zijn carrière 
begin 90‐er jaren af als manager inkoop. Ook is 
hij jarenlang voorzi er van de 
Ondernemingsraad. Natuurlijk is Jan ook hier 
ac ef lid van de Sportvereniging Bouwfonds.

Jan en Juul zijn ondertussen ook op zoek naar 
een andere woning en verhuizen, wellicht tot 
verbazing van velen, op 1 oktober 1973 naar 
Maarn, naar een 2‐onder‐1‐kap woning aan de 
Jupiterhof 16. De verhuizing zal echter niet 
betekenen dat de banden met Scherpenzeel 
worden verbroken. Integendeel, Jan en Juul 
blijven zich ac ef inze en in het dorp, zoals we 
hierboven reeds hebben kunnen lezen. Waar 
Jan wel mee stopt is de func e van voorzi er 
van de oudercommissie van de Openbare 
Basisschool. 

Dat hee  echter niet te maken met de 
verhuizing naar Maarn, maar met het simpele 
feit dat de kinderen Ruurd en Mar n de lee ijd 
van basisschoolleerling alweer even ontgroeid 
zijn.

De kinderen Ruurd en Mar n vliegen al snel 
het ouderlijke nest uit: Ruurd trouwt in 1979 
en Mar n in 1981. In 1994 en 1996 worden Jan 
en Juul de trotse grootouders van twee 
dochters van Mar n.

Nog meer hobby’s  
Jan wordt ondertussen ook ac ef in een aantal 
andere hobby’s. Zo verzamelt hij postzegels, 
maar is hij ook enthousiast onderzoeker naar 
de stamboom van de families Valkenburg, De 
Vries en Go mer. Een oom van Jan 
(vermoedelijk Simon Valkenburg, de fabrikant) 
had al vóór 1940 de toenmalige secretaris van 
de gemeente Scherpenzeel verzocht een 
stamboom van de familie Valkenburg op te 
stellen. De gegevens van die stamboom gingen 
echter niet verder terug dan ene Cornelis 
(1748‐1808). Deze stamboom hing in de 
woning van grootvader Teus en dat was voor 
Jan de aanleiding om verder onderzoek te 
doen. Jan ontdekt hierbij de stamvader van alle 
Scherpenzeelse Valkenburgers : een zekere 
Joris Falckenborgh, tamboer‐majoor in het 
regiment van Generaal Ronph, die in 1747 naar 
Scherpenzeel kwam.

Juist door deze hobby verbindt Jan zich als 
vrijwilliger aan de vereniging Oud‐ 
Scherpenzeel. Hierin kan Jan twee passies 
kwijt: zijn passie voor de geschiedenis van het 
dorp (en zijn familie Valkenburg) en het 
toneelspel. Jan treedt in 1985 op als 
ceremoniemeester  jdens het afscheid van 
burgemeester Jan Heij. Ook is hij een aantal 
keren te zien als Jan van Scherpenzeel, 
bijvoorbeeld bij de heropening van het 
documenta ecentrum van de vereniging Oud 
Scherpenzeel in 1993. 
Ook in Maarn wordt Jan als vrijwilliger ac ef 
en is hij mede oprichter van de vereniging 
“Maarn maakt Maarn wijzer”.

Jan in één van zijn rollen  jdens een toneelstuk 
van A.T.S. 
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Gezondheid   
Het nierfalen, waaraan moeder Marie is gestorven, blijkt de erfelijke nierziekte Cystenieren te 
zijn. Op middelbare lee ijd wordt deze ziekte ook bij Jan ontdekt, echter hij kan daar nog jaren 
goed mee verder leven. Jan is 64 als zijn nieren het opgeven, waardoor hij een paar keer in de 
week moet dialyseren en het leven een stuk moeilijker voor hem wordt. Het duurt 6 jaar 
voordat een donornier beschikbaar komt, maar in 1998 is het zover. Jan knapt zienderogen op 
en krijgt weer hernieuwde energie om in zijn hobby’s en vrijwilligerswerk te stoppen.

In maart 2004 wordt Jan getroffen door een hersenbloeding waardoor hij aan een rolstoel 
gebonden wordt. Jan en Juul verhuizen hierop naar een gelijkvloers appartement aan de 
Trompstaete in Maarn. Jan Valkenburg overlijdt op 4 november 2008, bijna 80 jaar oud. Juul is 
nog maar kortgeleden overleden: vorig jaar 23 mei op 88‐jarige lee ijd.

Piet Valkenburg

Bronnen:

– Jan Valkenburg (mondelinge + schri elijke overlevering)

– Ruurd en Mar n Valkenburg (met dank)

– Archief ver. Oud Scherpenzeel

– Diverse ar kelen uit de Scherpenzeelse Krant

– Barneveldse Krant (16‐09‐1944)

– Website www.wiewaswie.nl

– Website www.leiden4045.nl m.b.t. het interna onaal‐jeugdverkeer

– Boek “V.V. Scherpenzeel 75 jaar” (uit 1993)

Jan als ceremoniemeester, Burgemeester Jan Heij en wethouder 
Douwe Kroodsma 

de opening van het 
Documenta ecentrum van ver. 
Oud Scherpenzeel in het 
Koetshuis in 1993. Jan als Johan 
van Scherpenzeel met de 
Vrouwe van Scherpenzeel (Hillie 
Willems)






