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KENT U SCHERPENZEEL ?

W a t is dat nou, een plaatje van een ladder aan een schuur?
Moeten w e raden waar dat is? Dat zie je toch wel meer.
Nee, zo'n ladder tegen een heel oude schuur zie je niet veel
meer en daarom is het wel aardig om uit te vinden waar die
hangt.
Om u een klein beetje te helpen: vroeger bent u waarschijnlijk dikwijls langs de boerderij met de typische naam gereden. Tegenwoordig zal dit niet zo gauw meer het geval zijn.
U moet namelijk na het passeren weer rechtsomkeert maken. Maar misschien heb ik nu al iets te veel verteld. Mocht
u het desondanks niet weten, kijkt u dan elders in het blad
waar de oplossing staat.
C. Boutkan
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Het bestuur heeft een mooie tijd achter de rug. Dat kwam
door de overweldigende belangstelling voor de excursie. De
afgelopen jaren waren er gemiddels 35 deelnemers.

Nu

hadden meer dan 80 mensen zich opgegeven! Er moest een
grotere

rondvaartboot

gehuurd

worden

en

het

vervoer

geschiedde met twee bussen. Ook de avond waarop dhr.
W.F. Kuiper ons vertelde over de Vechtstreek werd goed
bezocht. Fijn dat dit idee zo goed aansloeg. Of gaan we
gewoon graag met z'n allen een dagje met Oud Scherpenzeel uit?
Als u een goed voorstel heeft voor de excursie van volgend
jaar, dan horen wij dat graag.
Inmiddels wordt er al aan het programma gewerkt voor na
de vakantie. Dat lukt heel aardig. Er zijn weer echte Scherpenzeelse

onderwerpen

gevonden:

de

Scherpenzeelse

scholen door de eeuwen heen en een rondleiding door de
gerestaureerde Grote Kerk met de gebrandschilderde ramen.
Tenslotte wijzen wij u op een extra activiteit: op 9 juli a.s.
wordt er een wandeling in de omgeving van ons dorp gehouden, waarbij onderweg uitleg gegeven wordt door dhr.
G. v . d . Peut.
Meer hierover verderop in dit blad.
Wij wensen u een fijne vakantietijd.
Het bestuur
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HET GESLACHT RENES
Antwoord van mevr. A.C. Woldringh-Renes op vragen van
Jan Valkenburg.
Het was erg leuk om een reactie te krijgen op het artikel
over de familie Renes (Jan Valkenburg; Oud Scherpenzeel,
7e j g . nr. 3). Hieronder, voor zover bekend, de antwoorden.
Er zijn nog veel meer gegevens verzameld over de diverse
'Renessen'. Die zijn te vinden in de genealogiemap Renes in
het documentatiecentrum van de vereniging in het Koetshuis.
Vraag 1 : Jan Renes, qed. 19-09-1647.
Onbekend.
Vraag 2: Teunis. broer van Willem en Jan.
Teunis t r o u w t 1. Jantje Cnelissen van Ebbenhorst.
kinderen:
1. Jannetje, ged. 17-12-1676
2. Truijtje, ged. 14-04-1678
3. Gerritje, ged. 0 5 - 1 2 - 1 6 8 0
allen gedoopt te Scherpenzeel, geboren op Renes.
Teunis t r o u w t 2. Aeltje Teunissen.
kinderen:
4 . Johanna, ged. 19-09-1686
5. Antonij, ged. 0 6 - 0 1 - 1 6 8 9
beiden gedoopt te Scherpenzeel, geboren op Renes.
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Vraag 3: Willem, aed. 2 3 - 1 1 - 1 7 2 1 .
Willem trouwt met Dirkje Teseling. Dirkje begraven te Scherpenzeel 28-05-1796.
Heeft bezittingen in Glashorst nl. de helft van het Lange
Dorp, de Kuijl en het Aardappelhoekje.
kinderen:
1. Antoni

ged. 05-03-1747, w s . jong overleden

2. Antoni

03-11-1748, w s . jong overleden

3. Aaltje

04-04-1751

4. Antoni

28-10-1753

trouwt 24-09-1780 te Woudenberg met Maria van
Ingen. Maria ov. voor 1803.
kinderen:
1. Dirkje

geb./ged. 15-02/25-02-1781

2. Antonie

geb./ged. 16-02/09-03-1783

3. Willem

geb./ged.

17-06/25-06-1786,

begr. 14-06-1791
4. Johannes

geb./ged. 08-02/22-02-1789

5. Willem*

geb./ged. 25-03/15-04-1792
allen gedoopt te Scherpenzeel.

6. Johanna

geb./ged. 04-06/28-06-1795

7. Cornells

geb./ged. 04-10/21-10-1798
beiden gedoopt te Woudenberg.

* Willem trouwt met Jannetje van Doornik en
krijgt een zoon: Willem, geb. 1822, t r o u w t met
Jannetje Jansen.
Zoon: Willem, geb. 1853, t r o u w t met Annetje
Nijeboer.
Zoon: Willem, geb. 1885, t r o u w t met Wilhelmi6

na Johanna Kapteijn.
Zoon: Willem, geb. 1915, ov. 27-08-1974 te
Rotterdam, trouwt met Hendrika van Veelen.
Vijf kinderen w . o . een Willem.
5. Geurdt

30-01-1757

t r o u w t w s . 30-03-1794 te Woudenberg met Jannetje
Boon.
kinderen:
1. Willem geb./ged.
2. Jaccomijntje

12-07/03-08-1794
15-10/30-10-1796

3. Dirkje

28-09/07-10-1798

4. Willem

13-11/13-12-1801

5. Cornelia

12-10/13-11-1803

6. Geurt

22-06/20-07-1806

nrs. 1 t m . 5 gedoopt te W'berg en de laatste gedoopt
te S.
6. Cornelia

21-01-1759

7. Gerridt

06-09-1761

8. Willem

14-10-1764

9. Johannes

14-10-1764

allen gedoopt te Scherpenzeel, geboren aan de Holevoet, zuidzijde.

Vraag 4 : Antonius. aed. 0 2 - 0 1 - 1 7 5 2 .
Onbekend.
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Vraag 5: Gerardus Cornells.
geb./ged. 26-03/19-04-1807.
Begraven 03-08-1807 te Scherpenzeel.
Het kind wat daarna wordt geboren op 08-06-1808 krijgt
dezelfde naam. Hij wordt broodbakker en t r o u w t met Angenietje van de Pol.
kinderen:
1. Jan
2.

04-11-1839
12-04-1842,

Aaltje

ov. 21-08-1843 te S'zeel
3. Aaltje

21-09-1844

4. Sofia

07-03-1846

5. Jacob

31-01-1848

6. Fransina

10-04-1850

7. Gerhardus Cornells

05-04-1852,
ov. 10-07-1852 te S'zeel

8.

Angenietje

26-02-1853,
ov. 01-03-1853 te S'zeel

9.

Angenietje

24-03-1854

10. Janna

17-05-1855

1 1 . Maria

21-04-1858,
ov. 01-05-1858 te S'zeel

12. Maria

06-03-1860
allen geboren te Scherpenzeel.

Met deze reactie sluit de redactie het artikel rond het geslacht Renes af.
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EEN BEETJE GELUK
Bij genealogisch onderzoek komt het geluk ons soms een
handje helpen. Zelf had ik in 1975 daar niet over te klagen.
Een eeuw werd aan mijn gegevens toegevoegd.
Ik wil u mijn verhaal, hoe onbelangrijk wellicht, niet onthouden. Het gaat over de familie (van) Valkenburg. Kinderen
van Jan Jacob (1851 - 1916) hebben voor 1940 de toenmalige secretaris van de Gemeente Scherpenzeel verzocht
een stamboom op te stellen. Zijn gegevens gingen niet
verder terug dan ene Cornelis (1748 - 1808). In mijn grootouderlijk huis hing de door de navorser gemaakte stamboom. Na hun overlijden kwam ik in het bezit van die stamboom. Voor mij was dat aanleiding " w a t " aan onderzoek te
gaan doen. Dat leidde er toe, dat de vader en moeder van
Cornelis achterhaald werden. Ik vond in een trouwregister
van de gemeente Woudenberg de grootouders van Brand
(1805 - 1873), zoon van Cornelis. Die grootvader stond te
boek als Joris.
Bovendien kreeg ik van een bekende een vondst toegespeeld, gedaan in het Rijksarchief te Arnhem over een
zekere Joris Faickenborgh, tamboer-majoor in het regiment
van de Generaal Ronph.
In 1975 was er een grote reünie in de plaats Valkenburg, ter
gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de VVV. Je denkt
soms tot een enig en uniek geslacht te behoren. Dat blijkt
slechts zelden het geval te zijn. Dat bleek daar in 1975 ook.
Ik

had

een

uitgewerkte

stamboom-tekening,

van

adres

voorzien, aangeleverd en die was daar opgehangen.
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Enige tijd daarna werd ik benaderd door ene Rob van Valkenburg, die alles verzamelde van Valkenburgers, waar ook
ter wereld. Van het Scherpenzeelse geslacht had hij niets en
of hij mijn gegevens mocht hebben. Uiteraard zegde ik ze
toe en bij onze ontmoeting suggereerde hij, dat w e beslist
familie van elkaar moesten zijn, vanwege mijn gelijkenis met
zijn vader, de haarinplant en de vorm van onze handen. Helaas, het bewijs was nog niet geleverd.
Hoe er achter te komen, waar die Joris vandaan kwam?
Ik naar het RA in den Haag, waar men mij het personeelsregister van het regiment ter hand stelde. En al bladerend
vond ik Joris Falkenborgh, geboren in Den Bosch, en andere
gegevens als leeftijd, lengte en functie.
Toen ik die informatie aan Rob van Valkenburg doorgaf,
werd de link gelegd. Joris was nl. als Georgius van Valkenborgh in den Bosch in 1725 gedoopt. Hij vestigde zich in
1749 in Scherpenzeel. Dus in 1999 komt de familie Valkenburg 250 jaar in Scherpenzeel en omgeving voor.
Rob was tot ongeveer 1630 terug, toen een zekere Peter
Petersen uit " t Lant van Valkenburg zich in den Bosch
vestigde en verder het leven doorging als Peter van Valkenburg. Zodoende kreeg ik er een eeuw bij. Natuurlijk, hij
twee.
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VERSLAG EXCURSIE 1 JUNI 1996
Op 1 juni 1996 vertrokken wij met ca. 80 personen m twee
bussen van Vlastuin uit Woudenberg om ca. 9 uur uit Scherpenzeel. Temperatuur was ca. 14° en het was licht bewolkt.

Na een mooie bustocht kwamen wij ca. 10 uur aan in Loosdrecht en scheepten wij in op de rondvaartboot "Friesche
Poort".
Wij werden welkom geheten door een charmante gastvrouw
en kregen daarna koffie met cake hetgeen wel smaakte op
de vroege morgen.
Wij voeren de Loosdrechtse Plassen op en vernamen al
varend dat deze Plassen een oppervlakte beslaan van zo'n
1800 ha. Gemiddeld is de diepte van de Plassen 2.20 me-
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ter. Zij zijn ontstaan na het afgraven van het veen destijds
om turf te winnen. In de loop der tijd zijn er 4 4 havens ontstaan dan wel aangelegd en de ca. 7 0 0 0 boten en bootjes
vinden er een ligplaats. Gemiddeld varen er per dag 2.500
boten. In het water leven diverse soorten vis als baars,
snoek en paling.

Varend op de Vecht

Sommige delen van de Plassen mogen niet bevaren worden
aangezien zij dienen als drinkwatervoorziening voor o.a. de
stad Amsterdam.
Voor de afgraving was het gebied grasland en moerassig.
12

Na de turfwinning zijn er nog 500 akkertjes en akkers overgehouden en deze worden beschoeid om afkalving tegen te
gaan. Deze akkers dienen mede om de golfbewegingen te
beheersen bij te straffe windvlagen.
Om 10.40 uur kwamen wij bij de Mijndense Sluis waar wij
tot 11 uur moesten wachten om geschut te worden met
nog enkele andere schepen.
De sluis heeft een omvang van 50 x 8 meter, met 7 meter
doorvaart.

Het hoogteverschil tussen de Plassen en de

Vecht, waar wij na het passeren van een basculebrug opvoeren is ongeveer 1 meter.
Het eerste aanzicht van de Vecht met aan weerszijden
oude, hoge en prachtige bloeiende bomen en struiken was
overweldigend en menigeen kon hiervan in stilte genieten.
De rivier de Vecht is ca. 4 0 km lang en wij voeren langs
schitterende buitenplaatsen en mooi aangelegde parkachtige
tuinen via Loenen, Nieuwersluis tot aan Breukelen. Wij
passeerden

o.a.

de

Buitenplaatsen

Rupelmonde,

Sterre-

schans, Overholland, van Werenstein en Wickelbos.
Op een van de fraaie theekoepels zat een reiger de zaak
rustig te overzien.
Kort voor Breukelen keerden wij en lieten de 2 mooie torens
van deze plaats achter ons.
Terug op de Plassen zagen wij de vele vogels op de diverse
akkers in het water.
Tijdens de vaartocht werd aan boord een goed verzorgde
lunch geserveerd en veel reisgenoten maakten gebruik van
de gelegenheid om te verpozen aan dek van de rondvaartboot, welke om 1 uur afmeerde in Loosdrecht.
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Vervolgens gingen wij met de twee toeringcars door mooie
woonwijken van Hilversum, richting Naarden - Vestingstad.
In 4 groepen werden wij daar rondgeleid en van een indrukwekkend stuk informatie voorzien met betrekking tot de
geschiedenis van Vesting Naarden.

Rondleiding in de Vesting Naarden

De vesting Naarden is een van de weinige vestingen in
Nederland die geheel intact is gebleven.De vesting is zelfs
de enige in Europa met een dubbele gordel van wallen en
grachten.
Naarden ontleende haar betekenis vooral aan haar strategische ligging, in de middeleeuwen was de stad een grensves14

ting van het Graafschap Holland en later, gelegen voor
Amsterdam,

een

belangrijk

onderdeel van de

Hollandse

waterlinie.
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Verdedigingswerk Vesting Naarden

Verdedigingswerken

werden

in de loop van de

steeds gemoderniseerd, zo oo k

eeuwen

de Vesting Naarden. De

y)

huidige vesting dateert van eind 17e eeuw. De vorm van de

j))

vesting is sindsdien ongewijzigd gebleven. Mede door de
snelle ontwik k eling van de luchtvaart is het verdedigings
element van de Vesting verlaten in 1926.
Na vrije bezichtiging van het Stadhuis en de Grote Kerk van
Naarden verlieten wij via de fraaie Utrechtse Poort de Ves
ting Naarden,waarna wij weer richting Scherpenzeel afreis
den.
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Stadhuis van Naarden

Als leden van de Ver.Oud Scherpenzeel zijn wij het bestuur
en nnet name de organisatoren van deze reis, de heren
J.P.de Lange en H.van Ginkel erkentelijk voor het vlekkeloze
verloop van deze excursie.
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OP EN OM DE OUDE BARNEVELDSEWEG

(1925-1940)

- II

In 1935 vertrok Jan Boom met zijn klompenmakerij naar de
Dorpsstraat. Gert Hooyer, boer en melkboer, die zijn melk
uitventte met paard en wagen had zijn voordeur aan de
Dorpsstraat, maar hij hoorde tot de Oude Barneveldseweg,
want daar had hij zijn uitgang.
'Pa' Hooyer, zoals hij werd genoemd, had een schuur die
evenwijdig liep met de Druivenkamp. Daar had hij 's winters
beneden aan één kant koeien en aan andere kant gedeeltelijk varkens en in een afgescheiden gedeelte de melkkamer
waar in een grote bak met koud water de melk gekoeld
werd.
Een vaste trap in de schuur ging naar de hooizolder waar de
jeugd stiekem vele uurtjes doorbracht. In de mobilisatietijd
kreeg de schuur een buitentrap, zodat de daar toen gelegerde militairen hun kwartier boven de beesten konden bereiken.
Het woonhuis had een deel die soms door de buren werd
gebruikt voor bruiloften en partijen.
Zondags spande 'Pa' z'n gerij in en ging dan deftig met
'Moe' Hooyer meestal richting 'Breeschoten', waar zijn ouders woonden.
De familie Vink verkocht ook melk, maar in tegenstelling tot
de familie Hooyer ventten zij de melk niet uit met paard en
wagen, maar brachten de melk in kleine busjes te voet of op
de fiets rond.
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Verder woonde er o.a. de familie Van Bruggen, waarvan
vader en de zoons metselaar waren. Zij werkten zelfstandig
en bouwden veel op de Rudolph-Stichting in De Giind.
Teus Valkenburg ventte ook aan de Oude Barneveldseweg
met olieprodukten (Bataafse Petroleum Mij.)
Bart Weerd, de smid, woonde er maar had z'n smederij aan
de Dorpsstraat, daar waar nu Kelderman-optiek en Buddingmuziekhandel gevestigd zijn.
Mevrouw Weerd verkocht aan de achterdeur kleine huishoudelijke artikelen. Als kinderen kochten wij knikkers bij haar,
20 voor een cent.
Rein van Eist, woonachtig op nr. 1 1 , was timmerman-aannemer. Zijn eerste grote werk was in die tijd de bouw van
de woningen nr. 13, 15 en 17. Later verhuisde Rein naar de
Marktstraat, waar hij een grote werkplaats kreeg. Daarnaast
begon hij een winkel in ijzerwaren en gereedschappen, die
nu wordt gerund door zijn zoon Piet.
U ziet dat er in die tijd al veel kleine zelfstandigen woonden.
Elke dag kwamen de slagers Inkenhaag en Drost en de
bakkers Engelenhoven en Dijkstra op de Oude Barneveldseweg aan de deur. De slagers kwamen eerst 'horen' wat er
nodig was en brachten later het bestelde. Bakker Dijkstra
gaf zaterdags zijn vaste klanten een roombroodje, in die tijd
een ware attractie.
In de zomermaanden kwam elke zaterdagmiddag ijcoboer
Geerink uit Veenendaal langs. Zo rond een uur of drie was
hij er met zijn omgebouwde Citroen, waarin hij achterin een
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bak met ijsvoorraad had. Op die bak stonden twee prachtige
kegelvormige verchroomde deksels. Natuurlijk ontbrak de
luid klinkende bel niet. Hij had ijsjes van 3, 5 en 10 cent.
Het was natuurlijk iets geweldigs als je zaterdags een ijsje
van 3 cent kreeg. Na zijn rondgang door het dorp had de
ijscoboer zijn vaste standplaats in de Krommehoek naast de
Ned. Herv. kerk.
De vuilnisbelt verderop aan de weg tegenover de nrs. 12-14
was niet erg groot, veel afval was er in die dagen niet. Op
al het glaswerk zat statiegeld, al was het maar een beetje en
verpakte levensmiddelen kende men bijna niet. Het zgn.
GFT-afval ging bij de meeste bewoners op een hoop achter
in de tuin en werd in het voorjaar weer als compost ondergespit.
Wat speelden we?
Na schooltijd werd er op klompen gevoetbald op de weg
met eigen gemaakte

ballen van krantenpapier

met daar

omheen stukjes binnenband, om het geheel zo bolvormig
mogelijk te maken. Soms ook hadden we een oude leren
buitenbal opgevuld met kranten. Zon geval moest nog dicht
gemaakt worden met een leren veter, maar bij gebrek daaraan met een stuk t o u w .
De eerder genoemde lantaarnpaal en een trui of jas markeerden aan de ene kant van het 'veld' het doel, een hek en een
ander attribuut aan de andere kant. Achter het lantaarnpaaldoel was de schuur van Pa Hooyer. Dat gaf nog wel eens
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problemen, want pal achter dit doel zat in de muur van de
schuur een stalraam met zes ruitjes en daar ging dan wel
eens een bal doorheen. Natuurlijk wist niemand wie de
echte dader was, dat begrijpt u, maar we gingen er wel als
een haas vandoor.

Het ruitje moest echter wel

betaald

worden, wat in die tijd een heel bedrag was. Naar de bal
konden we meestal fluiten.
Met Pasen gingen we eieren gooien in het weiland van de
'Blareboer', achter de huizen nr. 3 9 - 4 1 , doorlopend naar
achteren tot aan de Roeterskamp. Hard gekookte eieren,
soms beschilderd, werden eerst voorzichtig over de grond
gerold. Bleven ze dan heel, dan werd er mee gegooid. Eerst
een klein stukje, maar steeds verder net zolang tot ze braken. Wie het verst gooide en het langst zijn ei heel hield
was de winnaar. Helaas sneuvelden al in een vroeg stadium
heel wat eieren, w a t voor de bezitter niet zo leuk was, want
zoveel eieren kreeg je nou ook weer niet mee, daar waren
ze te duur voor.
We hebben ook nog een paar winters op de weg kunnen
schaatsen: op een dikke laag ijzel. Er werd zelfs nog in het
donker geschaatst, op van die Friese (houten) doorlopers
met zo'n grote krui voorop. Later vonden we die krul ouderwets en zaagden w e die eraf, dan leek het weer heel wat.
In de Boskamp bouwden we na schooltijd en in de schoolvakanties vaak hutten. Verre reizen maken was er in die tijd
namelijk niet bij. Ook werden w e vaak nagezeten door
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boswachter Arping, omdat we volgens hem kattekwaad
uithaalden. Het waren echter maar kwajongensstreken die
niemand schade berokkenden.
Als je de Bree (Berkhorst) opging dan kwam je rechts aan de
achterkant van de boomgaarden van Buddingh en Harthoorn. Die hadden altijd van die lekkere appels, veel lekkerder dan bij ons thuis. En ook wij dachten: 'Aan een boom zo
vol gehangen mist men één, twee pruimpjes (appels) niet.'
Buurtpreventie, gezinszorg en andere sociale hulp en voorzieningen waren er niet of slechts in geringe mate. Alleen
één wijkverpleegster hadden we en die woonde in de Wilhelmina Ziekenverpleging, nu 'Heerenhuijs' aan de Dorpsstraat. Zij bood heel Scherpenzeel in die tijd de hoognodige
hulp. Veel oud Scherpenzelers zullen zich zeker zuster Smit,
een ware 'moeder Theresa', nog wel herinneren.
Men was in die tijd sterk aangewezen op elkaar. Bij ziekte
en andere calamiteiten werden de problemen zonder enige
betaling over en weer opgelost.
Uiteraard is dit maar een zeer beknopte beschrijving van wat
er in die tijd zoal gebeurde. Maar daar is natuurlijk veel meer
gebeurd. Misschien klimt een andere bewoner in de pen met
een vervolg op dit artikel.
En mochten er zaken genoemd zijn die niet voor de volle
100% juist zijn weergegeven, dan mijn excuses hiervoor.
Een bewonder uit die tijd.
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INGEZONDEN
Het eerste nummer van de achtste jaargang van Oud-Scherpenzeei geeft mij aanleiding tot de volgende aantekeningen.
1. Van Cittert op biz. 9 zal van Citters moeten zijn. (Aanvulling: Van Cittert is, naar ik meen, wel de naam van een
"burgelijke" familie, maar hier gaat het allicht om de adelijke
- jonkheerlijke - familie waarvan leden rechtsopvolgers van
de (eerste) Royaards van Scherpenzeel waren (en,naar ik
meen,zijn).
2. Brederode boven aan blz.10 moet zijn: Bredero. Ik heb
er -kort- gewerkt !
3. Onderaan blz.13 wordt vermeld, dat de stok met lange
haak - bedoeld zal zijn: de lange stok met haak ! - diende
om het licht te doven. Ik heb in mijn jeugd in mijn geboorteplaats Gorichem (vuico: Gorcum) de lantaarnopsteker - want
zo heette die functionaris - ook nog zijn ronde zien
doen met zo'n stok met haak. Volgens mij diende die ook
om 's avonds de gastoevoer open te zetten, zodat het op de
waakstand staande gloeikousje kon aangloeien en licht geven.
4. De hulpprediker van blz.16 zal wel dezelfde zijn als ds.W.A.S. Laurense - niet: Lorenze - van blz.17. Ik heb hem goed
gekend. Hij was een zoon van degene die achter in de jaren
twintig

burgemeester

was

van

Giessendam-Hardinxveld

thans de gemeente Giessenburg. De uitgang van de achternaam wijst op Zeeuwse herkomst (Jobse, Lievense,Janse, Serooskerke, Aagtekerke, Koudekerke).Hij had een broer
die de voorletters S.W.A. droeg, en die later - naar ik meen
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(ook nog) tijdens de watersnood van 1953, burgemeester
op Schouwen-Duiveland was. Wim Laurense zelf had de hbs
gevolgd. Met het hbsdiploma kon je in de jaren dertig nog
geen theologie

studeren,

althans

geen

examens

daarin

doen. Daarom volgde hij - naar hij mij zelf eens heeft verteld
- een opleiding tot predikant bij de Vrij Evangelischen. Later
zal hij dan langs die omweg predikant in de Nederlands Hervormde Kerk zijn geworden, mogelijk zelfs - aanvankelijk
slechts als hulppredikant zijn toegelaten.
Dat hij "bondsdominee" was, zal wel kloppen,maar dan zal
hij toch wat heden ten dage wel wordt genoemd: een "lichte bonder" zijn geweest.
Ook van hemzelf weet ik namelijk, dat hij in Giessendam lid
was geweest van de gereformeerde - en dus niet van een
hervormd-gereformeerde jongelingsvereniging. Dat hij zich,
zij het uit nood, bij de Vrij Evangelischen tot predikant liet
opleiden, zou wellicht in diezelfde richting kunnen wijzen. Ik
meen dan ook, dat zijn broer S.W.A. - later ? - gereformeerd
was. Een S.O.W.-familie avant la lettre ?
De "hulpprediker" zou niet gehuwd zijn geweest, ds.Laurense was dat denkelijk w e l . Toen ik hem in de jaren dertig op
een bar koude winterdag nog eens - voor het laatst - in de
wachtkamer op het tochtige perron van het station Geldermalsen trof, was hij daar althans met een dame die hij mij
als zijn verloofde voorstelde; herinner ik mij wel, dan was zij
verpleegster.

Mr. K.Groen
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KENT U SCHERPENZEEL ?
Wat jammer dat De Glashorst sinds een paar jaar bij rondweg De Dreef is afgesloten. Nu kan het laatste stuk voorbij
't Zwarte Land niet meer voor het doorgaand verkeer gebruikt worden. Het gevolg is dat vrijwel niemand meer langs
boerderij "Batavia" komt. En dat is nu juist de plek van de
foto op pagina 3.
Het is daar altijd een mooi gebied geweest. Vooral fietsers
maakten van deze weg gebruik om de Voskuilerweg te
bereiken. Veel lezers zullen zich ook zeker de ladder aan de
schuur herinneren.
Een reden om dit stukje Scherpenzeel onder uw aandacht te
brengen, is het feit dat de bewuste boerderij verkocht is en
binnenkort afgebroken zal worden. Heuga-lnterface zal op
die plek een loods bouwen. Een goede raad: ga nog eens
gauw even kijken, vóór het gebied helemaal is volgebouwd
met bedrijfsgebouwen.
Een tweede reden voor dit stukje is de vraag: Waar komt de
naam "Batavia" vandaan?
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In de koopakte van december 1913 toen de toenmalige
boerderij met omliggend land door Gerrit van der Vlierd
werd gekocht, werd de naam "Batavia" al door de notaris
gebruikt. Later heeft Jan van der Vlierd de boerderij overgenomen en na zijn overlijden is mevrouw Van der Vlierd met
haar getrouwde dochter hier blijven wonen. Enige maanden
geleden echter zijn de huidige boerderij en erf verkocht.
Het huis zelf is nog niet zo oud. Uit de documenten die door
de heer Sangers zijn opgediept, blijkt dat in 1930 vergunning werd verleend voor de bouw van een nieuwe boerderij.
Het oude pand stond evenwijdig aan de weg. De foto op de
omslag van dit blad is genomen kort vóór de oude boerderij
werd afgebroken. U ziet daarop van links naar rechts: Jan
van der Vlierd, Teus van der Vlierd en Gerrit van der Vlierd
met zijn vrouw Peternella van Ginkel.
De naam "Batavia" komt al veel eerder voor dan 1913. In
de kadastrale atlas van 1832 wordt aan de Glashorsterdijk
al de naam "Batavia" vermeld evenals de namen "Oostindiën" en "De Kaap". In die tijd woonde op "Batavia" Teunis
Hoevelaken, op "Oostindiën" Willem van de Grift en op "De
Kaap" Melis Veldhuizen met als beroep logementhouder. Het
zou interessant zijn eens na te gaan of er verband bestaat
tussen de namen van de drie genoemde panden. Zouden ze
wellicht iets te maken kunnen hebben met ons voormalig
Nederlands Oost-lndië? Weet iemand onder de lezers hiervoor misschien een verklaring? Wij houden ons aanbevolen
voor reacties.
Ik wens u een fijne zomer toe met prettige fietstochtjes in
onze mooie omgeving.
C.Boutkan
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ANECDOTE
Vlak voor het einde van de oorlog zijn door de Duitsers de
kerktoren en de molen opgeblazen. Een trieste zaak.
Maar toen Scherpenzeel bevrijd was, werd er toch uitbundig
feest gevierd. Ook muziekvereniging Caecilia liet zich niet
onbetuigd en luisterde met haar klanken het bevrijdingsfeest
op.
Aan het slot van het feest bedankte de heer Henk Valkenburg, als voorzitter van de Oranjevereniging, de muziekvereniging met de historische woorden: " Ik bedank Caecilia als
dat ze het dorp opgeblazen hebben."
(Deze anecdote werd verteld op de ledenvergadering van 16
oktober 1995 door een lid van muziekver. Caecilia)

NIEUWE AANWINSTEN
* Plakboek met foto's en knipsels - Mevr.J.v.d.Marel
Speeiweek 1978

Dinsdagavond 9 juli a.s. kunt u onder leiding van de
heer G. v.d. Peut een wandeling maken door de prachtige natuur in de omgeving van ons dorp.
Wij vertrekken om 19.00 uur vanaf de N.H.-kerk.
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De kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk
zaterdag 7 september 1996 bij één van de redactieleden te zijn ingeleverd.
(hierlangs afknippen)
Ondergetekende, dhr/mevr.
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
geeft zich op als lid van de Vereniging "Oud-Scherpenzeel"
tegen een contributie van f 20,- per jaar.
Handtekening:
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We zijn net zo
thuis in
de buurt
alsu
De Rabobank is een bank met een idee Het
idee dat je samen sterk bent De Rabobank
heeft als geen ander een traditie van
samenwerken en bouwen aan relaties Het
IS een bank van mensen voor mensen
Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact Elke Rabobank
staat midden in de samenleving Daarom zijn we
vaak betrokken bij activi
teiten in het bedrijfsleven verenigingen en
scholen We we'en wat
er leeft ook als het niet
om bankzaken gaat Kort
om we zijn een bank die
net zo thuis is in de buurt als u

Rabobank
Maarn

Renswoude

Scherpenzeel

Woudenberg

