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KENT U SCHERPENZEEL?

wat hebben we een prachtige week gehad tijdens de herdenking van 50 jaar bevrijding. Alle hulde voor rle oranjevereniging en verdere organisatoren en sponsors" Iin natullr-lijk heeft het weer geweldig meegewerkt. i)aardc'or wils er
een goede gelegenheid vnor een f ietstoclitj È o ti íet zr: '*er
weg. 14Ie zj_jn binnen de gerilzen van scherprrnzeel getr.i-tvetl ,
waar we ook konden genlet;:ii vá.n de ontluikende nattiur'
Eén van de mooie plekjes zict u op de afbeefuling. Zoals
reeds gezegd: het i-s nog bj.nnen de gemeente Scherpenzeel,
maar wel aan het randje. Dit laatste om het u wat gemakkelijker te maken. Herkent u de weg? Waarschijnlijk rvel'
Anders is het gebruikelijke recept: De oplossing vindt u

elders in dit b1ad.
C.B.

VAN DE BESTUURSTAFEL....

AANT"EKENING

Een drukke periode ligt achÈer ons- Het organiseren en opb-ouwen van de prachtige tentoonstelling ouè. Ju-fweede
I'/ereldoor1og, in samenwerking met de historische vereniging Oud Renswoude, vergde veel energie. Maar het was niet
voor niets. Nadat zeer velen de tentoonstelling in Renswoude hadden bezocht, werd deze overgebracht nàar philaletes, achter de Ned. Herv.kerk. Een bezoekersaantal van ruim
1200 mensen overtrof elke verwachting. vanaf deze plaats
danken wij alle medewerkers hartelijk voor hun inzet en
feliciteren hen met het geweldige ràsultaat.
ook de uitgifte van het boek "Rènswoude, scherpenzeel, woudenberg in de Tweede Llereldoorlog; het leven in tt hart van
de Gelderse valleitt hield veel mensen binnen onze vereniging bezig. Het boek ontstond door een unieke samenvrerking
tussen de Oranje- en historische verenigingen van de drie
dorpen. Dat het boek (oplage 2000 .*e*pi"ràn) in de week
van uitgifte al was uitverkocht, is een kroon op hun werk.
Het bestuur dankt ook hier een ieder die op een of andere
wijze heeft meegewerkt aan het boek.

BU

ARTIKEL' DE BET)GELTAS'

rn het bijzonder aardige verhaal van de hand van de rreer
Van Woudenberg in het nunmer van oktober
1994 _ 6e jaar*
ttOud-Scherpenzeeltr
gang nr. 3 van
over de door peten
Lelyveld op 11 april 1791 gestolen beugeltas
Aal-Lje
ter Burg, wordt vermeld, dat Aaltje in die tas'anook ecri
"audelaraindoosje' ber*aarde. Mogerijk hebben r.ezers zich
afgevraagd, wat dat dan wel kon wezen, auderarain"
Nu, dat is stellig hetzelfde a1s het r+e11icht
wat meer be_
kende lodderein. En beide zíjn een verbastering
van het
Franse (1t) eau de 1a reine: koninginnenater..
Dat r{ras een
vroeger veer gebruikt reuklrater; later werd deze
verbas_
terde benaming ook wel gebruikt voor eau de Cologne _
Keuls water.

op 26 april j1. vertelde de heer Nelemans, geassisteerd
door de heer l.oelewijn, over de schoonheid van het vissersdorp Spakenburg. Dit als voorbereiding op de excursie op
3 juni. Velen hadden zich daaruoor ook opgegeven. Naast
Spakenburg bezocht nen ook het stoomger""i Àrkenheen (1g83)
in de polder bij Nijkerk.

Het. reukwat.er werd niet in een flaconnetj
e meegenomen,
maar er werd een sponsje of een lapje in gedrenkt,
en dat
ging dan i_n een doosje; zoals in de damestas
een zal:dc,:ekje mee ging - en in de tas van sommige darnes
r,rr;rr

ligt de zomer weer voor ons. Het bestuur wenst u een
fijne tijd toe. Wij hopen u weer te ontmoeten op onze ver-

nu nog we1 mee gaat
gesprenkeld.

Nu

gadering op 16 oktober. Dat wordt een bijzondere avond,
waar de muziekvereniging caecilia centraal zal staan.
Deze vereniging bestaat. al meer dan 100 jaar, tijd dus om
eens iets van haar historie te vertellen. Het geheel zal
door middel van haar muzikale klanken opgeluísierd worden.

Het bestuur

misschi,ll

!-

waarop eau de cologne was (j.s)

I+lààrhéén mee

ging?

19e eeuw nog

waarbij in de
die van de kerkpepermunt kwam. Dan bleef je

Naar de kerk allicht, waar de lucht ,
mede als gevolg van het begraven in
de kerk, Iang niet al_
tijd even fris wasl Ook toen er in de kerken niet meer
begraven mocht worden, bleef die gewoonte,

beter wakker!
ttDe
kerk - bah, eau de cologne en pepermunttt kreeg mijn
jongste broer eens te horen van een onkerkelijke
klasge_
note, die daarmee haar afkeer tot uitdrukking bracht

van_

)

de kleinburgerlijkheid welke de kerk in haar ogen kenmerkte. Buitenstaanders houden je soms een spiegel voor!
De loddereindoosjes waren bo1- of eivormig, maar míjn
-7
hlinkler Prins' geeft als afbeeldingen van zulke in 1834,

in de zilverstad Schoonhoven vervaardigde
doosjes er die de vorm hebben van een (bloem)eurmertje,van
een theebusje en van een cilinder meL een kleinere cilindrische inzet.(Enkele voorbeelden ziet u hier afgedrukt.red.)
1838 en 1849

zijn laatste ttbekentenis'r had Peter de
tas
- beLer:terwijl - hij dronken wastt. Het
bèroefle het Hof van Gelderland niet bijzonder te interesseren, of dat wel waar l/as: dat hij de diefstal bekende was
genoeg; al hebben de raadsheren mogelijk (mede) in de omstandigheid dat de diefstal dan eventueel in dronkenschap
zou zíjn gepleegd, een verzachtende omstandigheid kunnen
zíenz tenslotte lijkt voor díe tijd een straf van (slechts)
acht dagen op water en brood voor een diefstal nu nÍet zó
zwaar. Maar of zíj het ook hebben ge16ófd ...? Een dronkenschap midden op de dag ti-jdens het werk, waarvan Evert, Jan
en Aaltje dan niets zouden hebben bemerkt? Zou Peter zich
niet eerder achteraf moed, of vergetelheid, hebben ingedronken van de twee schellingen en enige duiten welke hij
zich uit de tas had toegeËigend?
dit.

Volgens
gestolen ttondat

En nog

Mr. K.
6

Groen

HET GESLACHT RFNES

boerderij Renes.
De boerderij Renes bestaat nog steeds. Ten
noorden van het dorp staat hij $rêL verloren
tussen de bebouwde kom en de rondwegí monenteel bewoond door de familie Van de Vliert.
Oospronkefijk lag het goed tussen de Grot*
Kerk, Groot l{i}laer, Klein OreI, Ebhrenhr:rst
en Groot Scherpenzeel.
De or-ldste verrnelding dateert van L434. Daarin
wordt Renes als belending qenoemd van een kamp
land (Huis Scherpenzeel 38 en 1-08). In t647 is
de boerderij 8 morgen groot (alleen bouw- en
weiland). De boer, Àntonie Willemsen van
Renes, had twee paarden en vijf koeien.
(Westerholt 252-2; Landcedulle L647).
AI vroeg werden stukken land afgestaan ter
wille van de noordelijke uitbreidingen van het
dorp, voor kleine karnpjes, die apart worden
verhuurd en volkstuintjes.
De

Oorsprong van het geslacht. RenesDe f,amilie Renes ontleent haar naam aan de
boerderij Renes. De oudst bekende voorvadel:
woont in 1630 op deze boerrJ.erij. Ziln zooïl

Àntonie volgt hem op als iroer. Diens zoon
Willern vertrekt naar de Holevoet. Daar hel:ben
de opeenvolgende geslachten drie eeuwen
gewoond, dan weer ten noorden (Scherpenzeel),
dan weer ten zuiden (Woudenberg) van de

straat. Met het overlijden van Jan Renes,
op 9 november 1981, verdwijnt de laatste Renes
van de Holevoet en daarmee een aanzienlijke
fanilie die haar stempel eeuwenlang op de
Scherpenzeelse samenleving drukte.

Stamreeks van het geslacht Renes.

I. Willem Thonisz, oP Renesse
Pasen 1630 lidmaat op belijdenis te
Scherpenzeel.

kind:
Antonie. Volgt ïI.

II. Antonie WiIlemsen van Renes
ov. 09-09-1673 op Reines, waarschijnlijk
getrouwd 1. Jantien Driessen, ov. aan de pest
in L667. Volgens de lidmatenlijst van L657
wonen Antoni WiIlemsen en Jantien Driessen op
Renesse. 2. Hetmertje Cornelissen, weduwe van
Wil-lem Gijsbertsen Langeler, eerder weduwe van
Peter Jansen, ov. 1-3-01--1-674 op ReinesAntoni, op Renesse heeft in 1-645 schade door
andermans vee op zijn land. In L646 wordt hij
genoemd i.v.m. de inning van zout- en botergeld van de koeien. (Rechterlijke Àrchieven
Scherpenzeel (RÀS) II: 21-6vo,239vo,
242vo, 244-246, I

: 1-08 )

IIL Willem Àntonissen Renes/Van Rengssq
ged" 13-08-1643 te Scherpenzeel, 1-idmaat ap
belijdenis O4-06-1693, ov" voor L-|2&,
trouwt 26*08-1683 te Scherpenzeel. Marj:tje
Meintsen, wed. Steven Ccrnel-isseri, wclnerids
onder Scherpenzeel, dr- van Me-i.-ins W*u'L*rsen
en brs" Ariaentje ÀertsÉïl í op Emni,ik"i'rr,:j z'.-:r:..
Opm. Na eerste afkonciiging r*e !"oï:{i*r:e gehcrj*rll
(afkondigingen) gestui, jt zi jncÈ* ctroq.:r R*i ierï-1r*
Wulfertsen, jd tot Wor-tdeni:erg. Ts c{e sakt,l
L'i jgelegd den t6 ar"í.ttl1:-,":t j" í .
ïn 1691 i-i jf tocht 14*.rr:y'l"gen Mei jnsen haar'
tweede ntan Witlern Anthr'ï]-liÍz van Renes met een
huis en hofsteCe aan cie Fícïevoet
(Huis Àmerongen À11, l-1*l1.'1691) "
WiIlem Renes wordt op 26-A8-1715 tweemaal
beboet wegens vechten ten huize van Cornelj-s
van Overeem en Derck Petersen, aan de Haer.
(RÀS nr. 4, 26-08-1715)
l

Kinderen uit het 2e huwelijk:
1. Antonij, ged. 25-11-1683
2" Antonij, 9ed. 05-04-1685. Vo1gt IV.
3. Ariaentje, ged. 08-1-2-1689
Allen te Scherpenzeel.

kinCeren:

l-.
2.
3.

lfi1len ged. l-3-08-i-643, op RenesVolgt IïI.
Jan, ged. 19-09'1-647, oP Renes
Teunis, trouwt l-. L7-O9-1676 te
Scherpenzeel als jongeman wonende op Renes,
met Jantje Cnelissen, jongedochter, wonende
op Ebbenhorst, trouwt 2. 25-10-1685 te
Scherpenzeel als weduÍdnaar, wonende op
Renes, met Aettje Teunissen, jd van
Achterberg, wonende op Dashorst.

4. Marrittien, ged. 16-09-1660, op Renes
5. Jantje, krijgt een onecht kind, Toon,
ged. 3L-i-2-I699 .
Allen ged. te Scherpenzeel.
I

fV. Antonij Willemsen va_n "ReXeÊ
ged. 05-04-1685 te Scherpenzeel, jm, wonend.e
Woudenberg, ov, L744/L745, trouwt 18-09-1718
te Woudenberg (afkondiging 03-09-1718 te
Scherpenzeel), getuigen: hun vaders, met
Aeltje Willemsen van Langelaer (Àaltjen
Willems van 't Vliet), jd, wonende te
Woudenberg, ged. 03-10-1686 te ScherpenzeeL,
dr. van WiIIem Geurtsz van Langelaer en
Evertje Cornelisd van de Leeuwerikspol,
Iidrnaat op belijdenis l1-10-1716,
ov. O6-IL-L775 te Scherpenzeel.
Wordt in L724, hà het overlijden van zí1n
vader, beleend met huis en hofstede op de
Holevoet (Huis Àmerongen À5, fol. 16vo,17).

Op 28-02-1725 koopt hij van Hendrik cosensz
een kamp land van het erf Coudijs, L I/2
morgen groot, waarmee hi1 1727 beleend wordt
(Huis Àmerongen À5, fol. 35)
Antonij is L7I7-I7I8 diaken in de Grote Kerk
te Scherpenzeel.
In L745 en T775 is de weduwe Ànthony van
Rhenes eigenaresse van 3 hont land aan de
Holevoet In 1745 gebruikt zí) die zeLf, in
L775 haar zoon Willem Geurt (Oudschildgeld
Woudenberg nr. 60).
Op 2O-1O-L730 wordt Ànthonij 'oud-schepen van
Woudenberg' a1s getuige genoemd in een testa-

ment (RÀS nr. 3).
Op L4-LO-I744 eist men geld van hem en zí3n
vrouw (RÀS nr. 3).
Kinderen:

l. Willem, 9ed. 23-IL-I72L, trouwt 22-O5-L746
te Scherpenzeel met Derckje Geurtsdr
Thesseling.
2. l,/illem Geurt, 9ed. L7-A9-I724, aan de
Holevoet. Volgt V.
3. Maria, trouwt 22-A5-I746 te Scherpenzeel
Hendrik Hinnekamp. N.b. op dezelfde dag als
haar broer Willem!
AIlen te Scherr:enzeel.
v. l,iil-Iem Geurt Renes
ged. L7-O9-L724 te Scherpenzeel, lidmaat op
belijdenis 05-o5-1777, ov. 18-10-1808 te
Scherpenzeel, trouwt 2L-O3-T75L te
Scherpenzeel met Celia Bos(ch), jd,
geb. 29-TI-I722 en won. te Scherpenzeel,
ov. 11-12-1777 te Scherpenzee\, dochter van
Jan Aartsen Bosch en Bartjen Hendriks van
Gelkenhorst. Met attestatie als Lidmaat van
Utrecht 25-I2-L744 en 29-03-1750.
Willem Geurt is schepen van ScherpenzeeL,
L758, L777 , L78O, L781-1783, L785-L786, L799.
Van L78O-I78I diaken in de Grote Kerk van
Scherpenzeel. In L785 heeft hij inkwartiering
van officieren.
10

Tijdens zí7n leven koopt en verkoopt hij
onroerend goed:
In A764 koopt hij voor f 130,: een huis aan
het oosteinde van het dorp van Jan Franken van
Groot Davelaar. Drie jaar later verkoopt hij
dit huis aan Jantjen Barten van Landaas a./oor
f 2OO ,:. (RAS nr. I , f ol " 1_l_,43 ) .
In L766 koopt hij voor f 55,: een huis aan het
westeinde van het dorp op het Hooge Lant onder
Glashorst van Willero Jacobsen van Dashorst.
Het huis stond aan de noordzijde van wat nu de
Holevoet is. Vijf jaar later verkopen ze het
huis aan Hanna van Bec;bargen, weduwe Gijsbert
van Soest voor f 10Or=.
(RÀS nr. 8 fol . 28,73).
In 1775 bezit hij 1-5 morgen land op Voskuilen
onder Woudenberg, gepacht door Jan Theunisz"
(Oudschildgeld Woudenberg nr. 4).
In 1775 bezit hij bijna vijf morgen land van
Klein Lambalgen, vier morgen worden gepacht
door Klaas Janszen (Oudschildgeld Woudenberg
nr. 6 en 49).
In 1-775 is hij eigenaar van 1- morgen en I hont
land aan de Holevoet (Oudschildgeld Woudenberg, Dr. 60).
In 1776 koopt hij, samen met Gerrit Keizer,
voor f 468,: 'De Lindenboom'. Dit huis staat
aan het westeinde op de splitsing van de weg
naar Scherpenzeel en de Àchterstraat, ter
hoogte van nu cafetaria ,t Hoekje.
In L777 verkopen zrJ het voor f 600,= aan
Hendrik van Voorst, snid te Renswoude. Het
geld teent hij van de verkopers.
Drie jaar later moet Hendrik van Voorst, die
er een smederij in gevestigd had, het noodgedwongen weer terugverkopen. Hij kon de rente
niet opbrengen. (RAS nr. 8, fol. L20tIA1-).
(Leenboek Huize Scherpenzeel L45, fol.
r17 tL27 ,l-3I)

.

irr i785 leent hij f 55Or: aan Aalbert Klaasz
ten Broek en Àa1tje van Voskuilen. Opvallend
is dat hij vijf jaar later hun huis koopt voor
een niet nader genoemd bedrag. Konden zif de

ll

rente niet betalen? Dit huis stond aan het
oosteinde ên was in tweeën gesplitst. op een
kamer woonde Jan Jansen van Essen. In 1798
verkoopt hij dit huis voor f 650f= aan Frans
Janssen van Maanen en Francina Larnmers van de
Brull. (RÀS 8, f o1. 283 , RÀS 9 , foI. 1-28 ) .
ïn 1-793 koopt hij het aanzientijke schoutenhuis aan de Dorpsstraat (nu Van der Heide
Vastgoed), tegenover de Krommehoek (Marktstraat) van Anna Catharina Nijenhuis, weduwe
schout Gerrit Maassen van Seumeren.
Op dit huis wordt beslag gelegd door Johannes
sèbastiaan van Naamen, Heèr ván Scherpenzeel,
dorpsbelastingen.

r^regens onbetaalde
(RÀS 9, fol. 68)

l{illen Geurt woont zelf aan noordzijde van de
Holevoet. In die tijd de Gelderse zijde. Dit
huis wordt later door zoon Jan geërfd, die er
een bakkerij/wolkamrnerij in vestigt.
Dat Willem Geurt er hrarmpjes bij zat zaL
inrniddels duidetijk zijn. De familie was dan
ook benieuwd naar zijn testament. Enkele maanden voor zí1n overlijden deponeert hij dat bij
het gerecht. Op 22 oktober 1-808, de dag van
zijn begrafenis, gaat de familie naar de
schout om het testament te openen. Dat wordt
een teleurstelling voor dochter Maria. Haar
broer Jan en haar zusters Bartha en Aaltje
zullen alles erven. zíj krijgt atleen haar
leven lang het vruchLgebruik van een vierde
deel van de erfenis. Na haar dood zal- dit deel
door de andere drie worden geërfd. Zíj heeft
voor zover bekend geen kinderen gehad.
(RÀS 9 , foI. 2O9 ,21,6\
Kinderen.
1 . Àntonius , gêd. 02-01_-LT52
2. Bartha, ged . 3t-L2-i-ZS2

3. Àaltje, ged. 22-02-1756
4. Maria, ged. 18-09-1-757
5. Jan, ged. L5-O4-3,759. Votgt VI.
Allen geboren aan de Holevoet, Gelderse zijde
te Scherpenzeel.
L2

VI-__JaA_ Senes-

ged. 15-A4-1759 te ScherpenzeeL,
ov" 11-07-1833 te Scherpenzeel, trouwt
1. 10-01-1798 te Scherpenzeel met Francína van
Zwetselaar, jd, ged. T7-A3-L776 te Woudenbergn
dr. van Gerrit Cornelisz van Swetselaar en
Hendrikje Bakkers, ov. 27-Og-L7gg, hegr.
03-10-l-799 te Scherpenzeel_.
Francina neemt rreel geld mee in heL huweli jk"
Zíj leent een jaar voor haar trouwen f 336,:
aan Aalbertus Bakker' *r: Jacoba pull "
(RAS 9 F fol" 9V, l-3-O5-tZ9Z)
Ànderhalf jaar na hr.rn huwel-Í jk sterft
Francina. Haar man schrÍ jft:
ltMijne huisvrouw Fransina van Zwetselaar
bevíel op den 1-4 deezer zeer voorspoedig'van
een zoon, deezen nacht stierf de jonggeboorne,
dan hedenmiddag trof mij zwaarder stag: rnij
geliefde wederhelfte wierd mij door aánhoudende koortsen ook door den dood ontrukt, 5-n den
ouderdom van 25 jaaren, ïnij een zoon van L4
maanden overlaatende; geeve door deezen
hj-ervan aan farnilie en goede vrienden kennis,
en wagte geen brieven van rouhrbeÈtag.
Jan Renes"

Scherpenzeel 27 sept. 1299rÍ
(Rijksarchief Den Haagi bron, onbekánd)
Uit de huwelijkse voorwaarden blijkt dat Jan
de enige erfgenaam is. Daar nemen de voogden
van hun zoontje Willem Geurt geen genoegen
mee. Het gerecht van Scherpenzeel moet uitspraak doen. J?r wordt verplicht zijn zoontje
bij meerderjarigheid f 250b,= tê geíen. Een
enorm bedrag in die tijd. Tot het zover is
moet hij hem gratis kost en inwoning geven.
(RAS 9t fol
160, 16-06-1802)
Jan trouwt 2. 25-It-l_804 te Utrecht (afgekon_
digd 02-11-1804 te Scherpenzeet) net'sofnia
van Bemmel, jd, geb. I3-A3-L774 te Utreàht,
ov, 19-02-1838 te Scherpenzeel.
Jan is 1813-181-9 ouderling van de Grote Kerk
in Scherpenzeel. Beroep: wolkammer en brood-

1.
1J

bakker aan de Holevoet (in 1832 sectie D, nrs.
235 en 24O, 0.45.70 ha groot).
Schepen L795-L798, gerichtsman 1799, t_804.

Testament gemaakt I5-Ll-1827 (not. H.À.
Vlieckx te Amersfoort), waarbij Sophia een
kindsdeel krijqt uit de nalatenschap.
Na het overlijden van Jan Renes op 11-07-1833
wordt de nalatenschap verdeeld (05-09-t_833,
not. J. van Hilten jr. te Scherpenzeel).
Bezittingen: Huis met stoffenwinkel, bakkerij
en wolkammerij, twee koeien, een paard en drie
varkens aan de Holevoet onder Scherpenzee},
gekornen uit de nalatenschap van zí1n ouders.
Een strook bouwland, 86 roeden, 10 ellen,
onder Woudenberg en een hoekje bouwland, 70
roeden en 70 ellen groot, onder Woudenberg.
Beiden onderhands op 2O-1I-I829 gekocht van
Bartha Renes, weduwe Jan Àndries Verburg.
Een achtste deel van de boerderij Groot Gooswilligen onder Scherpenzeel, totaal 85 bunders, 16 roeden. Gekomen uit de nalatenschap
van zí1n ouders. (lte kinderen verkopen dit
deel op l-8-06-1838 voor f 1300,: aan Gerardus
van Davelaar. Not. J. van Hilten jr. te Scherpenzeel ) .
Vier hoekjes weiland, 2 bunders, 9 roeden, 70
ellen te Woudenberg.
Kinderen uit l-e huwelijk:
Willern Geurt, 9eb./ged. 14/27-05-1.798 te
Scherpenzeel. Volgt VIf .
Zoon, geb. 14-09-L799, ov. 27-O9-L799.
Kinderen uit 2e huwelijk:
1. Francijna geb. /ged. 2B-O7 /25-08-1805
2. Gerhardus Cornelis geb./ged.
26-03 /r9-O4- 1807
3. Gerardus Cornelis geb. /ged.
oB-06/03-07-1808
4. Celia geb. /ged. o4-1|/O3-L2-L8O9
5. Maria geb. /ged. 29-03/2L-o4-1811
6. Clasina Wilhelmina geb-/ged.
29-O7 /30-07-1812
7. Aaltje geb. 26-07-r8L4
AIIen te Scherpenzeel.
I/+

Willern Geurt Renes
/ged. 14/27-05-1798 te ScherpenzeeL,
ov. 25-03-1870 te Scherpenzeel, trouwt
14-05-1837 met Cornelia Veldhuizen, 9eb. /gect.
11-01/O6-O2-LBLO te Scherpenzeel, dr. van
Jacob Veldhuizen en Johanna Overeem,
ov. 27-IO-I883 St. Jansveld te Utrecht"
Willem Geurt is 1831-1852 diaken en 1835-1869
notabel van de Grote Kerk te Scherpenzeel.
Beroep: wolkammer of fabriceur van wollen
stoffen. Hij had een fabriekje. Rentmeester
van de familie Royaards, ambtenaar van de
burgelijke stand.
Vf I.
geb.

Kinderen:
1. Jan geb. 31-08-1838" Volgt VrrI
2. Jacob geb. 04-02-Lg4L
3. Franciscus geb . 29-0I-1,844
4. Johanna Maria geb. 2g-12-1846
5. Wilhelnina geb. O7-05-L849
6. Cornelia Hermina Jannetta geb . 2L-Og-1853
Àllen te Scherpenzeel
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Willern Geurt

Renes

Cornelia Veldhuizen
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VIIf. Jan Renes
geb. 31-08-1838 te Scherpenzeel, ov.
23-07-L927 te Scherpenzeel, trourot 03-06-1869
te Utrecht met Clasina Ànnetta Reeskamp,
geb. 18-01-1846 te Utrecht, dr. van TeunÍs
Reeskamp en Johanna Maria Geurtsen,
ov. O3-O1-1889 te Scherpenzeel.
Jan woonde aan de Holevoet in het ouderlijk
huís met 22 are en 60 ca. Hij erfde het van
zi1n moeder, maar moest daarvoor wel f 4000,:
in de nalatenschap inbrengen. (Not. W. Huender, O3-Ll--l-875 Ee Scherpenzeel)
Beroep: landbouwer en rentmeester van de
families Royaards, Van Citt.ers en Rademacher
Schorer. Verder was hij gemeenteontvanger en
van I872-LAa9 kerkvoogd van de Grote Kerk te
Scherpenzeel. Hij woonde eerst aan de Holevoet
(toen Stationsweg L48, nu Holevoetplein 293).
Later verhuisde hij naar de Dorpsstraat, naar
het 'Rentmeestershuis', ter hoogte van Dorpsstraat 262.
Hij verkocht eens paarden aan koningin
Wilhelnina. Die werden door hem achter een
riituiq naar Het Loo qebracht.
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Jan Renes (1838-L927), + I9ZO.

Het'Rentmeestershuis'
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Kinderen.
geb. 08-04-1870. Volqt rX.
1. WiIlem.Geurt
2.
Anthonia Johanna Maria geb. LZ_O4:IB7:r
3. Cornelia geb. O8-1 l--I}Zá
4. Idilhelmina Hendrina Reiniera
geb. O2-O3-I874
5. Hernan Hendrik Johan geb. 25_Og_I875
6. Jan geb. 04-05-1_B7Z
7. Clasina Ànnetta geb. 25-0Z_1,878
8. Johanna Maria geb. 08-02_1880
9. Gerardus Àdrianus geb. 14_10_1g84
10. Herman Hendrik ;ohan geb.
O7_O9_IAB7
AIlen te Scherpenzeel.

IX. Willem Geurt Renes
geb. 08-04-187O te Scherpenzeel, oV.
fg-fO-fSaS te Scherpenzeel, trouwt
L. 2I-O4-L898 te Eck en Wiel met Cornelia
Petronella Kok, 9eb. O9-06-L868 te Ecl< en Wjel
(gemeente Maurik), dr. van Johannes Pieter Kok
ei ;acoba Lamfers, ov. l-7-o9'L928 Le Scherpenzee\,

trouwt 2. 19-03-1930 te Amersfoort met
Fransina Regina Ïzebrandina Rosingho E?b'
26-07'1885 te Àmsterdam, dr. van ? Rosingh en
? Ponne, apoÈhekersassistente, ov. 27-L1-\956
te Arnhem.
Ze woonden een jaar in het huis DorpsstraaL
258 {Kaasschieter Britlen) en vanaf 19oo aan
de Holevoet, omdat zí3n vader toen uit dat
huis vertrok. Ïn L924 lieten zL) 'Molenzicht'
bouwen, Stations\deg 399.
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Clasina Annetta Reeskamp (f846-1889)

Huize 'Molenzicht'r cà. 193L.
V.I.n.r. Willem Geurt Renes, z:-ln tweede vrouw
Fransina Regina fzebrandina Rosingh, onbekend,
en zijn schoonvader.
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VÍilten Geurt was }andbouwer, meelhandelaar,
gemeenteontvanger, had een portefeuille van de
Brandverzekering'Tiel-Utrecht' . Van 1888-l-91-lorganist in de Grote Kerk te Scherpenzeel.
Zí1n leven lang was hij een trouw lid van de
sociëteit in Boschzicht.
Kinderen uit i-e huweli jk:
1. Jan geb. 26^08-1899. VolgL X.
2. Jacobus Johannes Pieter geb. 08-06-19013. Wilhelrnina Cornelia geb. ol--06-l-906
Allen te Scherpenzeel.
Geen kinderen uit het tweede huweliik.

V.l.n.r.
Jan
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Renes

Willem Geurt Renes (1870-19 49)
,
( 18ee-1e81
) , Jaap Renes (1901-197g)

X. Jan Renes
geb. 26-08-1899 te Scherpenzeel, ov.
O9-11--l-981 in het ziekenhui-s te Amersfoort,
trouwt 1. 24-O4-L924 te !{oudenberg met Johanna
Susanna van Wieringen, wonende op 'Dê Schans'
te Woudenberg, 9eb. 30-10-L895 te !{oudenberg,
dr. van Nicolaas Hendrik van Wieringen en
Ànnolido Geertruida van Beek, ov. O2-I-O*L969
te Amersfoort, trouwt 2. 25-LO-I973 te Zeist
met Petronella van Dijk, weduwe A. Klip, geb.
07-05-l-91-1 te Schiedam.
Jan volgde de Jongensschool en Handelssc.:hocl
in Amersfoort, werkte vier maanden op kantc*r
bij Blauwhoedenveem in Rotterdam, maar hietd
meer van het buitenleven. Toen hij ging trouwen kon hij de boerderij van zijn grootvader
Jan overnemen. Naast de boerderij had hij een
fruitbedrijf bestaande uit boomgaard, tuin en
druivenkas. ïn l-934 werd het oude famitiehuis
afgebroken en werd er een dubbef pand op
gebouwd, zodat zí1n schoonmoeder Van Wieringen
ernaast kon wonen. In 1940 werd dit huis voor
schootsveldverruirning in brand geschoten door
Nederlandse artillerie.
In het kader van de
Wederopbouw werd het nieuwe huis naar achteren
geplaatst, naast het koetshuis. De inrit werd
door het koetshuis gemaakt. Het oorspronkeIijke koetshuis staat er nog gedeeltelijk en
stamt uit 1-870 .
21

Jan was hoofdingeland van het lrlaterschap.
Het dorp Scherpenzeel lag hem na aan het hart"
Dat bleek uit .zí1n inzamelingsacties. Hij
bracht geld bijeen
voor de verlichting van de
torenklok. Hij collecteerde voor unifórmen
voor de muziekvereniging Caecilia en stichtte
het instrumentenfonds. Hij was heraut bij de
geboortes van prinses Beatrix en Irene en reed
dikwijls voor bij Koninginnedag. Zí1n vrouw
hras jarenlang penningmeesteresse van de
Plattelandsvrouwen. Ter gelegenheid van hun
40-jarig huwelijk schonkèn zíj vier koperen
kronen aan de Grote Kerk. fn hun ogen pasten
alleen plafonnières niet in de kerÈ. -

Jan Renes (1899-1981) en zijn eerste vrouw
Johanna Susanna van Wieringen ( r_8e5-1e6e ) .
22
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Kincieren uit het 1e huwelijk:29-o3-L925 te
ïl--atl.ttf icla Cornelia, 9eb'beroepsonderwijs'
Scherpenzeel', lerares

met
trouwt IT-O5-I972 te Àmersfoort
geb:
Woldringh,
Huninga
Hans
ir.
O6-O5-L}26 te Bussum, zoon van ir' Bernard
Meínt Woldringh en Henderika Catharina
Potjer.
te
2. Johánna Jeannetta, geb' 30-09-1929
ScherpenzeeL, medisch analyste, trouwt
O2-O2-L}7L te Maartensdijk met Bernardus
JosePhus Marie Moonen, Pastor, geb:
74-a1-Ig2o te Rotterdam' zoon van ? Moonen
en ? RudingA.C" Woldringh-Renes.

Wiltenr Geurt Renes en zijn eerste vrouw CorneIia Petronella Kok voor hun huis aan de Holevoet, dat er tot 1934 stond.
z-)

DE PORTRETTEKENAAR

portrettekenaar Rienk Jelgerhuis werkte
rond lB00 te Scherpenzeel. Portretten gezocht.

De rondreizende

Sedert het nidden van de 18de eeuw waren kunstenaars
door de ruimere toetrnssing van de lnsteltechniek niet
meer uitsluitend aangewezen op het eigen atelier om een
sr-hirrrvvL
I deri rJ i f p y6-,rrraard icon Zi i lconden dnor clcrhrrrik tel

J!r

snel en ter plaatse hun producl
dc krijtstift
vervaardigenen direc" aan de klant afleveren.Dit resufteerde rond 1BOO in het verschilnsel van de rondreizende
portrettekenaar,die zijn otrdrachten vaak door adverbenties
in plaatselijke kranten in de wacht sleepte.
Eén van hen was Rienk Jelgerhuis (geborer I:€€uwàrden 1729,
overleden Amsterdam 1806),van wie wij dankzij de nunmcring
die hij op ziln pastelportretten aanbracht,weten dat hij
er gemiddeld een paar stuks per dag maakte.Uit zijn nagel:fon r^rark - nn rji l- moment z'i in een rRar honrÍerdtal bekCnd blijkt dat de nummering in de duizenden loopt.Onder dezc
werken bevindt zich het 1rcrtre'b van de Scherpenzeler Wilfern
Geurt Renes (I724-IBOB),die "aan de Hofevoet" woonde.
De oude man zit ten-voeten-uit naast een tafel-,waarop een
boekje,zijn bril met koker en een kwispedoor.Hij draagt
een steek,een pandjesjas rne't vest,een kniebroek en zilveren
gespen op de schoenen.In zijn ene hand heeft hij een Goudse
pijp,in de andere een test.Het portret is in bezit van zijn
nazate.nevrouw A.C.Woldringh-Renes,die zo vriendelijk was
het uit de lijst tc nenen.Daarbij bleek,dat het pastel,
dat 33 x 22 cm.groot is,linksonclcr het nurTrrner "6256" draagt
en rechtsonder de signatuur "R.Jelgerhuis".De gebruikelijke
maken van

Het huis aan de Holevoet van Lg34-Lg4O.
Voor op de omslag staat een foto van Jan Renes (1838-1927)
op de tilbury voor de Scherpenzeelse mo1en, Ig22

foto achter ophet blad ziet u de achterzijde van
het huis van de familie Renes aan de Holevoet. dar er
tot 1934 srond.
Links de paardestal met de hooizolder. In het luik zit
Jan Renes. Naast de paardestal is nog het gedeelteli3k
bestaande koetshuÍs te zien. De hondekar staat klaar om
de melkbussen weg te brengen.
V.1.n.r. Piet Tichelaar (knecht), Jan Hendriksen (knecht)
en diens zus Dien Vos - Hendriksen (meid). Achteraan staat
Op de

nog een onbekende Dersoon.
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datum rechtsonder is helaas niet meer leesbaar.
Deze is echter wel te reconstrueren met behulp van
het
ervoor en het erna liggende nummer op andere van Jelger_
huis bekende trrcrtretten.Het rconographisch Bureau in Den
Haag houdt een lijst
bij van zijn werk en daaruit blijkt,

dat

nummer 6081,voorstellende

het echtpaar Beek -Van Gnmeren
be wageningen,lS juni 1799 gedateerd is en nunmer 6480,
voorsteflende vijf klnderen c.anderheyden te Zaltoomrnel,
22 september lBOO.op zijn reis door midden
-Nedeland moet

hij dus in de winter van r799/18oo o.a.schertrrenzeer aansedaan hebben.
Mochten lezers van dit blad soortqelíjke
lrcr,bretten 1n hun
omgeving kennen of tegenkomen,dan verneemt ondergetekende
dit graag.
E. J

.l{olleswinkel

tel

. (r,,zerk ) 070-3836908

.

KENT

U

SCHERPENZEEL ?

Eigenlijk ben ik benieuwd,hoeveel- l-ezers de weg herkenden,
die op de fo'bo staat.Dab op de bern van ecn lange rechte
weg bloeiende vruchtbomen staan,zal menigeen op de gedachte
hebben gebracht:dat zal Gooswifligen we1 z)tn.Ja,dat is
inderdaad zo.
Voor degenen,di-e hier niet zo bekend ziln,even een ver<luidelijking:deze weg,met een lengte van ca.1700 m,loopt
vanaf de BarneveldsestraaL ,:/o Klein Schaik kaarsrecht
naar het oosten tob aan hcl Wagenvel-dse bos.Heb begjn is
exact 3 km.vanaf de N.H.Kerk.Vroeger stond hier n.1.zo'n
stenen km-paal.
Dergelijke rechte wegen,die in onze omgeving weinig te
vinden ztln,zijn meestal het gevolg van ontginning.Zo ook
hier.Het is bijna niet mcer voor Le stellen,dat vroeger
aan beide zijden van de weg uitgestrekte heidevelden iraren
met bosjes en veenkuilen.Zo rond I93B/39 is de hcicle c'ngeploegd en verder ontgonnen,gedeeltelijk door de Flcloeir*al
schappij.Toen is ook deze weg aangelegd,uiteraard als
zanovíeg.

Het vele puin,dat tengevolge van de oorlogshandelingen in
ons dorp beschikbaar kwam,werd door de Gemeente gestort
op een veld aan de Midden\,íeg,waar nu de vijver van de
Lindelaan is.Het werd bestemd voor verharding van h/egen,
zo is o.a.de Eikenlaan ermee verhard.Maar ook de boeren
van Gooswilligen lieten zich niet onbetuigd.Met al- het

gerij,dat zij beschikbaar hadden,werd wekenlang puin naar
hun weg gereden en met vereende krachten werd de weg in
26

orde gemaakt.
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NIEUWE AANLryIÍVSIEN

Zij hadden het in het begin toch al moei,Iijk genoeg.De
sloten waaiden vo] met het stuifzand,en ook de vrouwen
hadden dagwerk aan het zandvrij houden van het huÍs.En na
1940 was er steeds minder stalmest beschikbaar voor de
arme zandgrond.

Dat er in de berm van de weg perebomen staan,heeft mij
wel eens verbaasd.Het schijnt echter zo te zijn onbstaan,
dat er oorspronkeiijk door de Heidemij.ei-kenbomen zouden
worden geplant.De eigenaars van de grond aan Ce noordkant
van de weg voelden daar niet veel- voor.Immers,kleine eikeboompjes worden grote eikebomen,en die geven te vee_l
schaduw op het land.Na wat heen en weer praten werd met

de gemeente overeengekomen,dat elke eigenaar van een
perceel land,dat aan de noordzijde van de Gooswilligenweg
orÍltrsrle dc irc,rn rzónr
I - znrr
knren mof do rzarnl
inl-rf inn
vvvl
ávu
r\vÈ&.r
vu!}JrfLrrurtrY
Jr" !,
daar perebomen te planten en te onderhouden.Deze conclitie

wordt nog steeds bij elke verkoop van grond aan de nieuwe
t:Ígenaar doorgegeven,aldus is mil verbeld.In die begintijc.i
v.'as de opbrengst van de bomen een leuke bijverdienste.
Geeft dit stukje U aanleiding orl op ccn zonnige dag de
fiets te pakken en zelf eens te gaan kijken ? !íelnu,dan
is mijn doel bereikt,n.f.een stukje van de mooie omgeving
onder Uw aandacht te brengen.
C.

Boutkan

Stalen kanonskogef - ontv.v.dhr.Jenner
gevonden in zí1n achterLuin.
Foto uit 1913 - ontv.v.mw.ten Broek -Cortus
rnet kinderen de Jager.
Bl-aden Oranjehuis - via mw.Otter.
BOEKENLUST

Geeres'tein en zij bewonei:s.
Genealogi.e v. d. fam. Voskui-len.
Gedenken en danken.
Het feven in het hart van de Gelder:se Vallei 1939 -1945.
BELANGRUK

Er is een tweecle druk verschenen van het boek "Renswoude,
Scherpenzeel,Woudenberg in de TVeedc Wereldoorlog;het lcven
in 't hart van de Gelderse Valfei". Al-s u het boek via
onze verenlging aanschaft steuni u deze,want eer; Ccre_i tiait
de winst is voor ons.
Verkrijgbaar bij mw.R.Pcnning,archivaresse, voor J .r9, l;r.r.
Of door overmaking van dit beclrag op ons gironummer
( + _f 7,5O verzendkosten).
DOKUMENTATIECENTRUM

Het documentatiecentrum is in de zomerrnaanden juni, juli
en augustus gesloten.
Wij zijn weer open iedere dinsdagavond van f9.00 tot
21.00 uur vanaf 12 september a.s.
Vanaf deze datum is iedereen weer van harte welkom.
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INHOUD
MONUMENTENDAG

Dit jaar valt de monumentendag op zaterdag 9 septernber.
Ieder jaar wordt in onze omgeving de monumentendag georganiseerd door Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude.
Deze keer vindt de monumentendag plaats in Renswoude.
9 september is een datum om te onthouden. Want- niet alleen in Renswoude is er wat te bezichtigen, maar in

heel Nederland.
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Documentatiecentrum
VAN DE REDACTIE

Misschien was het u a1 opgevallen dat we van 6e jaargang
nr. 5 overgegaan zijn naar 7e jaargang nr.2. De vorige
keer echter is er met het opnemen van jaargang en nummer
helaas wat mis gegaan. Er had moeten staan: 7e jaargang
nr"1, 0nze verontschuldÍgÍngen voor deze fout.
liaar;r1s vergoeding hebt u nu ook een exira dik nummer
ontvangen. Het is voor onze nier:we drukker ook een hele
l:Jus geweest. De redactie is erg verheugd dat in samenspraak met het bestuur op zo korte termijn een njeuwe
drukker voor het blad is gevonden in Ce persoon van onze
plaatsgenoot de heer À van Veen. Wij zljn erg bli-j dat de
heer Van Veen zictr bereicl heerft getoond het drukwerk van
het blad voortaan le verzorgen. Wij hopen op een plezierige samenwerking en wensen hen met dit werk veel succes.
Het volgende nummer kunt u Ín de nraand oktober tegentoel*
zíen. Voor de tussentijd wensen wij u zonnige en plezierige zomermaanden toe.
30
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Monumentendag
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Van de redactie
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De K 0 P IJ voor het volgende nummer

dient uiterlijk
zaterdag 2 sepLember
bij één van de redactieleden te zíjn
ingeleverd.
( hierlanes afknippen )
Ondergetekende, Dhr. /Mevr.

Straat en huisnurmrer
Postcode

*

hloonplaats

geeft zich op als lid van de Vereniging ttOud-Scherpenzeeltt
tegen een contributie van f 20,- per jaar.
Handtekening:
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