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KENT U SCHERPENZEEL ? 

Op het eerste gezicht maar een raar geval dat u nu voorge
schoteld krijgt. U bent gewend een oud gebouw, een oude 
gevelsteen of iets dergelijks op deze pagina te vinden. Nu 
echter moet u misschien wel een beetje turen. 
Maar ook in dit geval is het 'object' wel degelijk oud: ca. 
100 jaar. Hoewel men ook kan zeggen dat het in de huidige 
vorm pas een paar jaar bestaat. Doch genoeg gefilosofeerd. 
U weet inmiddels al wel wat het voorstelt, maar de vraag is: 
'Waar kan ik dit vinden?' 
Ik hoef u niet te zeggen dat het antwoord weer elders in dit 
nummer is te vinden. 

C. Boutkan 



OPENING DOCUMENTATIECENTRUM 

Vanaf dinsdag 10 september is het documentatiecentrum 
weer geopend. Een ieder die informatie wil hebben over of 
onderzoek wil doen naar de geschiedenis van Scherpenzeel 
is welkom in het Koetshuis bij Huize Scherpenzeel. 
Ons centrum is iedere dinsdagavond geopend van 19.00 tot 
21.00 uur. 

Wat u zoal bij ons kunt vinden: 
- kopieën van doop- en trouwboeken, 1610 - 1812; 
- kopieboeken geboorte,huwelijk en overlijdensakten 

vanaf 1813; 
- op microfilm gerechtelijk en notarieel archief, 

een ideale bron voor mensen die familie onderzoek 
willen doen [genealogie]. 

Verder... ons fotoarchief bestaande uit o.a. schoolfoto's en 
verenigingsfoto's, zeker de moeite waard om eens te bekij
ken. Weekblad "De Holevoet" en Ingebonden "Scherpen-
zeelse" couranten. Alle publicaties over de Scherpenzeelse 
geschiedenis. 

Tot ziens in ons documentatiecentrum. 
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NEEL TJE JANSEN EN MEES VAN RA VENHORST 

Afgelopen zomer bezochten wij het museum van Bergen 
(NH), waar een kleine expositie was over het ontstaan van 
Bergen aan Zee in het jaar 1906. 
De eerste bewoners, zo stelden we vast, waren een zekere 
Neeltje Jansen en ene Mees van Ravenhorst. Neeitje, zo 
werd vermeld, was geboren in Scherpenzeel. In 1907 was 
ze getrouwd met Mees van Ravenhorst, die in Baarn werk
zaam was bij de heer Zeiler. Toen deze laatste besloot in 
Bergen aan Zee een hotel te bouwen, vroeg hij Mees met 
hem mee te gaan. Zo werden Neeltje en Mees de eerste 
vaste bewoners van Bergen aan Zee. 
Ze leefden daar in volstrekte eenzaamheid. Eenmaal per 
veertien dagen kwamen de kruidenier en de melkboer langs 
en eens per week de bakker. In die tijd had Bergen aan Zee 
ook nog geen elektriciteit en waterleiding. En wilde Neeltje 
naar Bergen, een afstand van zo'n 5 kilometer, dan ging zij 
altijd lopend, want ze kon niet fietsen. 

Het is altijd aardig om in den vreemde iets over Scherpenze-
lers te lezen. Thuis in Scherpenzeel bleek uit ons archief dat 
Neeltje geboren is op 9 april 1880 als dochter van Willem 
Jansen en Neeltje van de Broek, wonende aan het Oostein
de. 
Melis van Ravenhorst werd geboren op 9 mei 1877 als zoon 
van Lubbertus van Ravenhorst en Arisje van Bennekom. 
Misschien is bovenstaande informatie interessant voor 
verwanten, die wellicht nog in Scherpenzeel nog woonach
tig zijn. 

C. Boutkan 
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DE OUDE BARNEVELDSEWEG 

Aan het eind van het laatste stukje over de Oude Barneveld
seweg in het vorige nummer schrijft de 'bewoner' dat er 
misschien wel iemand is die in de pen wil klimmen voor een 
vervolg. Graag willen wij terugkomen op wat er geschreven 
is over de vuilnisbelt. Deze kwam namelijk al enige tijd ter 
sprake toen wi j , G. van Dusschoten en C. Boutkan in oude 
nummers van 'De Holevoet' aan het snuffelen waren en 
daar publicaties van de gemeente tegenkwamen over de 
vuilnisbelten. 

In mijn jongensjaren gingen we daar regelmatig een kijkje 
nemen, zo herinnert zich Van Dusschoten. Ik woonde toen 
aan het Oosteinde (nu Dorpsstraat 163), waar mijn vader 
een bakkerij had. Later werd dit de winkel van Teus Valken
burg, waar nu een filiaal van Randstad Uizendbureau is 
gevestigd. 

Natuurlijk snuffelden we ook op de vuilnisbelt, zo vertelt 
Van Dusschoten verder, om te kijken of er nog iets van 
onze gading was. Jammergenoeg werd er niet zoveel ge
stort. Maar de vuilnisbelt aan de Oude Barneveldseweg, net 
voorbij de opslagplaats van klompenmaker Boom, was niet 
de enige stortplaats. Er was er ook nog een aan de Smits-
steeg, nu Willaerlaan. En er was er nog een aan de Nieuw
straat, net even voor de begraafplaats. Maar deze lag op 
Woudenbergs grondgebied en was ook bedoeld voor de 
bewoners in die omgeving. 
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Dat het vuilnis toen al een serieuze zaak van de gemeente 
was, blijkt wel, want op 22 oktober 1931 werd vastgesteld 
een 'Verordening houdende voorschriften betreffende het 
gebruik van de vuilnisbelten in de gemeente Scherpenzeel'. 
Deze verordening bevatte maar liefst acht artikelen. Er 
mocht bijvoorbeeld uitsluitend gestort worden 'haardasch, 
huisvuilnis, puin of snoeisel'. Er mocht geen oud ijzer of 
ander metaal gestort worden. Voor niet ingezetenen was 
het geheel verboden 'te storten of te doen storten, neder te 
werpen of te doen nederwerpen'. 

Plaatselijk Nieuws. 
SCIIEIIPENZÏ-EL. 

Nog eeus de vuiliiisbcllcu. 
Men verzoekt ons moe te doelen dat 

de vuilnisbcll«ii uilsluileiid open zijn op 
Zaterdag. 

Die aan de Sniilssleeg van H—10 uur, 
'die aan den Barnev. weg van 10.30—12.30 
uur. We hopen dal onze lezers iiu op 
de hoogte zijn. De vorige opgaven'ivaren 
ons, zooals ze gegeven zijn, verslrclct. 

Aldus enige herinneringen van een 'mede-bewoner' van de 
omgeving van de Oude Barneveldseweg. 

G. van Dusschoten 
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UITNODIGING 

Het bestuur nodigt de leden van de Ver. Oud Scherpenzeel 
uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering die 
op dinsdag 29 oktober a.s. wordt gehouden in Boschzicht. 
Vanaf 19.45 uur wordt u ontvangen met koffie, u aangebo
den door de vereniging. 
Na opening door de voorzitter en behandeling van het huis
houdelijk deel is het woord aan de heer J. Dorrestijn. Hij zal 
vertellen hoe het vroeger op de scholen toeging, in het | 
bijzonder in Scherpenzeel tot het jaar 1900. | 
Hij zal antwoord geven op vragen zoals hoeveel leerlingen, 
wat voor vakken, wat kostte dat etc. 

In de pauze kunt u foto's en attributen bekijken, die ter 
inzage liggen. 

Het bestuur 
BEZICHTIGING 

Op zaterdag 23 november is er voor de leden van Oud 
Scherpenzeel de mogelijkheid om de Ned. Herv. kerk te f) 
bezichtigen. Er is een rondleiding waarbij, met een deskundi- y) 
ge toelichting, de gebrandschilderde ramen ruim aandacht 
krijgen. 
Ook is er gelegenheid de toren te beklimmen. De leiding op 
deze middag berust bij Henk van Woudenberg en Jan Os-
nabruggen. 
Aanvang 14.00 uur bij de Ned. Herv. kerk. 
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EN DE BOER PLOEGT VOORT (1) 

'Hoe genoeglijk rolt het leven des gerusten landman heen ' 

Dit zijn woorden, eenmaal gedicht, maar wij weten niet 
goed wat de dichter er precies mee bedoelde. En het is ook 
maar waar je de nadruk op legt. 
'Hoe' is eigenlijk vragenderwijs, op welke manier. 'Genoeg
lijk' kan iets moois, iets warms, misschien ook iets spot-
tends zijn. 'Rolt het leven heen' betekent het steeds wente
len der jaren, het ronddraaien van lente, zomer, herfst en 
winter of het steeds terugkeren van ploegen, zaaien, onder
houd en oogsten. Bij 'des gerusten landman' moet ik den
ken aan die foto van een landman of boer die 's avonds na 
een lange dag zwoegen, tevreden trekkend aan zijn pijp, 
nog even op het hek van het weiland rust. Zijn ene voet op 
de plank van het hek tevreden starend naar het grazende 
vee in de wei, waar het jonge veulen dartelend om zijn 
moeder tolt, totdat alles in de nevelslierten verdwijnt. 
De geruste landman weet dat regen en droogte, vruchtbare 
en onvruchtbare jaren niet zullen ophouden te bestaan. Het 
kan voor hem wel eens moeilijk zijn als bij grote droogte 
alles schijnt te verdorren of bij extreme nattigheid alles 
dreigt te verrotten. Toch kan hij aan het eind van het jaar 
altijd weer zeggen: 'We hebben weer ruimschoots genoeg, 
ons ontbreekt niets.' Als we zo de dichtregels bezien, dan 
zit er meer in dan men zou denken. Misschien komen we er 
in ons verdere praatje, dat over het werken en leven van 
een boerengezin in deze eeuw gaat en wel van 1910-1980, 



nog wel even op terug. 
Ter verduidelijking wil ik nog wel even vermelden dat in 
hetgeen verder naar voren komt misschien wel eens een 
woord of naam kan voorkomen die in andere streken van 
ons land anders genoemd of een andere betekenis hebben. 

'Jonge jaren ' 

Mijn jonge jaren heb ik in de buurt van Ede en Bennekom 
beleefd en dat spreekt misschien in woord en gewoonten 
een sterke rol. Ik wil dan ook om te voorkomen dat alles 
door elkaar gehaald wordt allereerst praten over het gras, 
het weiland en het rundvee. Daarna het bouwland en wat 
daar zoal mee samenhangt en tot slot de varkens en de 
kippen en nog iets algemeens. 

'Het gras, het weiland' 

Van de eerste tien jaren van deze eeuw weet ik persoonlijk 
niets, maar ik meen dat de kunstmest toen al begon op te 
komen. Niet in de vorm zoals wij het kennen, maar voorna
melijk slakkenmeel, kalizout, kaaniet {=chloorrijk kalizout). 
Iets later superfosfaat, zwavelzuur en ammoniak. Vóór die 
tijd gebruikte men alleen stalmest, die aangevuld was met 
heideplaggen of met zwarte grond in de schaapskooien of 
die buiten werd verplozen (= met grond vermengd). Hier
voor zocht men een bult, daar ging de zode vanaf dan 
spreidde men een laagje mest, dan een laagje grond, zo om 
en om tot ca. een meter hoog. De hoop was ongeveer vier 
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meter breed en zo lang als nodig was. Het geheel werd in 
de lente omgezet en fijn gemaakt en werd daarna over het 
land uitgereden. In enkele schaapskooien zie je nog wel 
eens een hele rij streepjes gekrast waaraan af te lezen was 
hoeveel vrachten mest er uit gekomen waren. 

De mest uit de koeienstal noemde men wel spikmest. Tegen 
één kar spikmest moesten vijf karren grond gemengd wor
den. Vaak zag men boerderijen vroeger enigszins in een gat 
liggen. Men zei dat het was om te voorkomen dat de gier 
weg zou drijven. Men had vroeger namelijk alleen potstallen 
die steeds werden bijgevuld met plaggen en die geen groep 
of put hadden. Het gebeurde tegen de lente dan ook wel 
eens dat de koenen zo laag stonden dat ze met de kop nog 
net in de zul ( = voerbak) konden komen om te eten. Men 
hield de koeien 's nachts altijd binnen om zoveel mogelijk 
mest te kunnen opvangen. Had een boer vroeger 1 0 - 1 5 
koeien, dan was hij een heel grote boer. 
(wordt vervolge^ J(ob) van de Hoef 
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INGEZONDEN 

Op grond van nader bekomen informatie kan ter aanvulling op wat over 
de hulpprediker W.A.S. Laurense in het juni-nummer werd vermeld nog 
worden medegedeeld dat deze in de loop van de bezettingsjaren de 
opvolger was geworden van een eerder aangestelde hulpprediker, die zijn 
werkzaamheden wegens ziekte had moeten neerleggen. Om een bepaal
de reden bleek het tussen Laurense en een aantal gemeenteleden niet te 
boteren. Er kwamen klachten, welke de kerkenraad er uiteindelijk toe 
brachten, het verband met Laurense, zeer tot diens ongenoegen, te 
verbreken, naar het lijkt nog voor de bevrijding in 1945 daar was. 
Laurense is vervolgens nog in onderscheidene Hervormde gemeenten, 
o.a. in Hoevelaken, als predikant werkzaam geweest. Dat waren alle 
"bondsgemeenten" en hij moet, te oordelen naar zijn trant van preken, 
anders dan ik eerder als mogelijk veronderstelde, zeker géén "lichte bon
der " zijn geweest. Hij is al geruime tijd overleden. 

Enkele min of meer storende zetfouten welke in mijn vorige "ingezon
den" zijn geslopen mogen hier verbetering vinden: 
pag. 22: adelijke = adellijke; Hardinxveld - Giessendam, i.p.v. omge
keerd; Gorichem, vulco Gorcum dient te zijn Gorinchem, vulgo Gorcum. 
pag. 23 regel 18: "dan" schrappen 

FAMILIEBOEK 'STOTIJN' 

In oktober/november is de uitgave van het familieboek "Stotijn" ge
pland. Dit boek zal o.a. relevante perioden uit de geschiedenis behande
len van de steden 's-Gravenhage en Sedan (F), de Zuid-Nederlandse 
migratie en veel over de stamhouders, emigranten. Ook zijn veel bijlagen, 
lijsten ter toelichting, foto's enz. opgenomen. 
Het boek kost f 65,- , excl. verzendkosten è f 8,- en kan afgehaald of 
besteld worden bij G.H.Stotijn, B. Maenenstraat 87, 6181 EA Elsloo, 
tel.046-4371728 
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KENT U SCHERPENZEEL 

Om maar direct met de deur in huis te vallen, het ietwat 
vreemde geval op de foto heb ik niet zelf ontdekt, maar ik 
werd er van bevriende zijde op attent gemaakt. En ik vond 
het ook leuk om u eens met iets geheel anders kennis te 
laten maken. Het is een gewoon op zijn kop gezette boom
stronk, die u kunt vinden tegenover boerderij "Breescho
ten". 
Toen zo'n jaar of drie geleden deze boom gerooid moest 
worden, leek het boer Hooyer van "Breeschoten" best 
aardig, dit stuk eens op deze manier neer te zetten. Zijn 
vrouw, die het zo maar een kaal gedoe vond, pootte er wat 
rotsplantjes in en ziedaar, een leuke blikvanger was het 
gevolg. 
De echte Scherpenzelers weten de boom nu wel te vinden, 
maar wie hier nog niet zo lang woont, zegt misschien: 'Hoe 
kom ik daar? ' Welnu, op een mooie dag pakt u de fiets, 
rijdt de Marktstraat uit en dan de Barneveldsestraat in tot u 
aan uw rechterhand de weg 'Gooswilligen' vindt. Dat is 
precies 3 km vanaf de Ned. Herv. kerk. Die weg nu rijdt u 
in; geniet van de perebomen langs de weg en het mooie uit
zicht links en rechts (in de dertiger jaren was dit nog een 
groot heideveld). Na ca. 1 km gaat u rechts 'Klein Goos-
willigen' in. Dan slaat u weer rechtsaf en u ziet voor u boer
derij 'Breeschoten' liggen. Als u zich ervan vergewist heeft, 
dat de boomstronk er nog staat, rijdt u verder de zandweg 
uit en komt u weer op de Barneveldsestraat. Alles bij elkaar 
hooguit 3 kwartier, dus dat is wel te doen. 
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In tegenstelling tot het gebied langs de weg 'Gooswilligen', 
is de grond bij "Breeschoten" al verscheidene eeuwen 
ontgonnen. De heer Hooyer heeft een mooie kopie van een 
kaart van Breeschoten en Groot Orel, getekend door Van 
Diepenen in 1636. De verschillende akkers en kavels uit die 
tijd zijn in veel gevallen nog te herkennen. 

Ik hoop, dat dit stukje aanleiding is om ook dit gedeelte van 
Scherpenzeel (weer) eens te gaan verkennen. 

C. Boutkan 

GELDERS OUDHEIDKUNDIG CONTACT 

In het seizoen 1996/1997 worden weer een aantal interes
sante cursussen gegeven die bestemd zijn voor leden en 
bestuursleden van historische verenigingen. De volgende 
onderwerpen staan op het programma: oud schrift, genealo
gie, dagelijks leven in de prehistorie, kruiden in de volkskun
de, wegen en spoorlijnen in Gelderland, huizenonderzoek, 
kartografie. 

Het cursusoverzicht is gratis verkrijgbaar bij het Gelders 
Oudheidkundig Contact, Postbus 4040, 7200 BA Zutphen, 
tel. 0575 - 511826. 
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NIEUWE AANWINSTEN 

* Ingebonden tijdschriften - fam. Ran 
uit 1908 t/m 1917 

* Oude scheepsstoel, die - de heer G. Bakker, Leiden 
dienst heeft gedaan als 
preekstoel in de Geref. Kerk; 
eerste-hulp-kistje van de 
Canadese troepen 

* De gevelnaamplaat van de - fam. Van der Vlierd 
afgebroken boerderij 'Batavia' 

BOEKENLIJST 

* Geschiedenis van de St. Willbrordus parochie te Rens-
woude/Veenendaal, door S. Laansma. 

* Gelders Archievenoverzicht. 
* Archief van het Huis Hackfort. 
* Woudenbergs Verleden, door Ir. W.H.M. Nieuwenhuis. 
* Geschiedenis van Rumelaar, door Ir. W.H.M. Nieuwen-

huis. 
* Oudschildgeld Leusden c.s. 1536 - 1806, Leusden, Leus

broek. 
* Lijst van personen die zich in Scherpenzeel hebben geves

tigd 1726- 1801. 
* Eemlandse Klappers, deel 27. Overledenen in Eemland 

(excl. Amersfoort) tot 1811. 
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NIEUWE LEDEN (vanaf januari 1994) 

Uit Scherpenzeel: 
mevr. H. van Maanen, 
mevr. C. Dupuis, 
de heer G. van Gent, 
de heer J . van Lambalgen, 
mevr. G. Harthoorn-van Beek, 
de heer J.F. van de Wetering, 
mevr. A. Hilverts-van de Ham, 
mevr. Mol-Schram, 
de heer S. Vlastuin, 
mevr. S.G. Brummel, 
drs. H. Schouten, 
de heer J . van der Weide, 
de heer S. Moesbergen, 
de heer G. ten Broek, 
mevr. N. Iprenburg-Visser, 
de heer A. van Poelgeest, 
mevr. G. Veenvliet, 
de heer M. de Bruin, 
fam. W.D. Minjon, 
mevr. E. v .d . Vlierd-v.d.Geest, 
de heer A. van de Weert. 

de heer G. van Manen, 
mevr. B. van der Vis, 
fam. Kleber-van Engelen, 
de heer P.M. van de Ham, 
fam. E. van de Brink, 
de heer G. Jonker, 
de heer M. van de Kaa, 
mevr. A. Touwen, 
de heer H. Voskuyien, 
mevr. Van de Ham-Kuijper, 
fam. B. Slob, 
de heer R.D. Doornbos, 
de heer J . Bakker, 
fam. J . Dorrestijn, 
mevr. J.N. Jansen-Berkman, 
fam. M.J. Smitskamp, 
de heer A. Vlastuin, 
mevr. C.J. van de Horst, 
fam. W.F. Vos, 
de heer M.P. Rotten, 

Uit Woudenberg: 
mevr. M.G. Voskuilen-Tichelaar, 
de heer W.B. Kranendonk, 

fam. J . van de Lagemaat, 
de heer E.M. Monsjou. 

Overige: 
de heer H. van Soest uit Cuijk, mevr. J . Bruijs-Wolswinkel 
uit Veenendaal, de heer F. van Gooswilligen uit Vlaardin-
gen, drs. M.A. Prins-Schimmel uit Putten, mevr. A.C. Wol-
dringh-Renes uit Heiloo. 
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De kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 
zaterdag 2 november 1996 bij één van de redactie
leden 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 
15 een bank van mensen vóór mensen. 
Dat merkt u al snel in het persoon
lijke contact Elke Rabobank 
staat midden in de samen
leving. Daarom zijn we 
vaak betrokken bij activi- / 

teiten in het bedrijfs
leven, 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 
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