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KENT U SCHERPENZEEL ?
Misschien komt de foto deze keer wat minder duidelijk over,
maar met wat goede wil ziet u wel dat het een mast met een
ooievaarsnest moet voorstellen.

Het gaat er nu niet om of u weet, waar dit nest in Scherpenzeel
te vinden is. Dat zou niet helemaal eerlijk zijn, want het bestaat
nog maar kort. Bovendien staan er te weinig details op de foto
om daaruit te kunnen opmaken, waar die genomen is. In feite is
deze afbeelding eerder een aanleiding om eens over ooievaars
en hun nesten te praten. Dat doen we, als gebruikelijk, in de
oplossing elders in dit nummer. Tot zo!
C. Boutkan
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Met de zomer voor ons kijken we even over onze schouder
naar de afgelopen periode. Een aantal zaken kwamen gereed
en andere dingen werden voortgezet. Zo is het kopiëren van de
geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes klaar. Netjes ingebonden staat een lange reeks boeken klaar om door geïnteresseerden geraadpleegd te worden. Nu al worden ze volop gebruikt.
Ook is het gehele notariële archief Scherpenzeel 1832-1886 in
ons bezit op microfilm.
Het documentatiecentrum is tot september gesloten. Er zijn
meer bezoekers dan ooit geweest op de dinsdagavond. Een
werk wat nog wordt voortgezet is het opplakken van de vele
foto's die we hebben. Mevrouw Otter is hier, in het begin bijgestaan door mevrouw De Lange, vele avonden mee bezig geweest. Het zijn nu meer dan 2000, maar er wachten nog minstens zoveel foto's.
J, Osnabrugge deed een onderzoek naar het oudste gedeelte
van de begraafplaats Glashorst. Wie waren de eigenaren, wie
zijn er begraven, wat staat er op de stenen? Het resultaat is
verschenen in een mooi boekwerkje, in te zien in ons documentatiecentrum.
Weet u trouwens dat het Kerstavondpad weer is opgeknapt
door de heren G. van de Peut en W. Werkman sr. Voor de
laatste is er een stukje eigenbelang bij, want het pad leidt
rechtstreeks naar zijn huis. Maar wij kunnen er op een mooie
zomerdag, op de fiets of lopend, van mee profiteren.
Kijk goed in dit nummer naar de veranderde tijden van de
rondwandelingen. En vergeet u niet u tijdig op te geven voor de
excursie naar Amersfoort.
Tot ziens op een van onze activiteiten en een fijne vakantie
toegewenst.
Het bestuur.
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EN DE BOER PLOEGT VOORT (slot)
"De varkens"
Nu gaan we eens kijken naar de varkens. In de jaren
1900-1920 kende men bij ons alleen het Nederlands Landvarken in de kleuren wit, blauw-bont en in zwart. Later kwam daar
het Yorkshire (Engelse Stikoor) bij. Die waren voor sommige
mensen wat te wijs, ze konden je veel te goed zien, vooral met
het ringen. Met dat ras begon men toen te kruisen en dat
leverde een goed sterk big, half stik- en half langoor.
In deze eerste jaren kenden we nog geen betonnen vloeren en
werden de varkens gehouden in de mesthokken.Men probeerde die droog te houden met stro of heiplaggen en zwarte
grond. De varkens zijn goede mestmakers en ze moesten dan
wel een ring op de neus hebben, want anders ging het hele hok
ondersteboven.
De zeugen liepen zoveel mogelijk buiten; moesten ze biggen,
dan werden er een paar stukken sliet (= ronde ruwe balk) in de
hoek vastgemaakt, 30 cm hoog van de grond . Daar konden de
kleine biggen achter kruipen om doodliggen te voorkomen.
Lampen om de biggen warm te houden, waren er nog niet,
alleen een stormlantaarn. Waren de biggen soms een beetje
slap, dan gingen ze in de stoof op een doos bij de kachel. Met
4 a 5 weken werden de beren gecastreerd en werden ze in een
afgeschoten stuk van het hok een beetje bijgevoerd met licht
gebroeide havermout vermengd met ondermelk. De zeugen
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kregen maïsmeel en gerstemeel en als het er was een beetje
gras.
Op het fornuis werd een pot gekookt gevuld met krielaardappelen, bietenblad, schillen en afvalgroente. Als het aan de
kook was dan mengde men er wat maïsmeel en zemelen door
en werd het aan de varkens opgevoerd.
De mestvarkens kregen maïsmeel en gerstemeel met wat
zemelen en ondermelk. In die jaren bracht een big ongeveer
8-10 gulden op en een varken van 100 kg ± 45 a 50 gulden. Nu
krijgt men voor een big ca. ƒ 100,- en voor een varken ƒ 340,-.
Toen de betonnen vloeren en de gierputten kwamen, was de
arbeid een heel stuk minder. Ook minder mest, maar dat werd
goedgemaakt door de kunstmest. In 1931, het crisisjaar, brachten de biggen op het laagst ƒ 2,50 a ƒ 3,= per stuk op en een
zouter van 90 kg 8 cent per pond. Toen de crisis-organisatie
kwam, waren de biggen in 1 week boven de ƒ 10,= en was de
prijs voor de varkens verdubbeld.
Na de oorlog is de varkensstand gestadig uitgebreid; de schuren werden groter totdat ze nu, uitgerust met computers en
machines, uitgebreid zijn tot kleine
fabrieken. Men kent zijn dieren niet meer zoals vroeger, ze
worden net als de mensen in de grote fabrieken tot nummers.
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"De kippen"
Nu gaan we nog even kijken naar de kippen; dat was voor mij
altijd maar een beetje hobby. De kippen werden vroeger maar
op de koop toe erbij genomen. Men trof ze veel aan bij de boeren op de hilt (= zoldering boven een stal). Daar was dan een
stuk afgezet. Door een gat in de muur konden de kippen via
een laddertje langs de muur naar beneden (op boerderij de
"Wittenberg" zie je de opening in de muur nog). Men hield
kippen en een paar hanen om in de lente, als er broedse
kippen waren, een paar te laten broeden om weer aan te
vullen.
Men hield vroeger alle rassen door elkaar: Barnevelders, Witte
Leghorn, Plymouth, Menorca, Patrijs, Ceyhorn en Wyandotte.
Later kwamen er de Islands Red en New Hampshire bij.
In de twintiger jaren begon men al in het klein machinaal te
broeden. Een broedmachine voor 200 - 300 eieren die werd
gestookt met petroleum. Later kwamen de elektrische broedmachines. Toen kwamen ook de echte kippenhokken. Eerst in
het klein met een paar zitstokken en een paar sinaasappelkistjes voor de eieren. Later met een mestplank
onder de zitstokken; dan kon het hele hok voor de scharrel
gebruikt worden. Maar men moest wel als het goed was 1 a 2
maal in de week de mestplank schoonhouden en spuiten met
creoline tegen de luis. De kippenhokken werden allengs groter
en groter. Het bestrijden van kippenziektes zoals snot, pokken
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en difterie was een hele toer. Later kon men daartegen inenten,
dat was een hele vooruitgang.
In de dertiger jaren kwam de pullorem-ziekte en moesten de
kippen voor broedeieren onderzocht worden: Een druppel
bloed op een verwarmd glaasje moest aangeven of ze vrij
waren van pullorem. In die tijd begonnen de Japanners met het
sexen van kuikens (= haantjes en hennetjes scheiden) en
werden hier in Holland cursussen gegeven en konden alleen
de hennetjes aangehouden worden en de haantjes vernietigd.
In de oorlogsjaren bleef er van de pluimveestapel niet veel
over. Daar er geen voer meer aangevoerd werd, moest bijna
alles opgeruimd worden. Na de oorlog kwamen de fokbedrijven
en de vermeerderingsbedrijven en begon men met de slachtkuikens. Eerst met Noordhollandse Blauwe later ook de Sussex, de Cops en de Arrows en de Hybro. Een bekende kuikenbroeder in onze omgeving Lup Mulder in Voorthuizen.
De kuikenmesterijen en vermeerderingsbedrijven werden
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steeds groter, de vrije pluimveehouders daarentegen verloren
steeds meer terrein.
Kwamen vroeger alleen de ziektes zoals snot, pokken en
difterie voor, later kwamen daar de vogelpest, bronchitis en de
leverziekte bij. Om de pluimveestapel nog rendabel te houden,
werden de hokken nog groter en richtte men ze in met legbatterijen. Daar de meeste eieren aan huis worden opgehaald en
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Kippen voeren in de ren met restjes uit de keuken
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de kleine pluimveehouders geen bestaan meer hebben, zijn de
meeste eiermarkten opgeheven. Scherpenzeel, dat bijna de
grootste eiermarkt van Nederland had, moest ook het loodje
leggen.
Vroeger zei men wel eens: "Als de prijs van een pond voer
gelijk is aan 1 ei, dan zit het wel goed". De eieren zouden dan
nu ruim 30 cent op moeten brengen, en daar mankeert het nog
wel aan. De veel hogere produktie, de betere huisvesting en de
kwaliteit van het voer hebben de kostprijzen per ei wel een stuk
doen dalen, maar als men dan de melkprijs en de prijzen van
de varkens en de voerprijzen vergelijkt met de prijzen van 20 a
30 jaren terug met de eierprijzen van toen en nu, dan komen de
eitjes er wel zeer bekaaid af. Dan moet de grote hoop het
goedmaken of de kleine pluimveehouder gaat nog sneller naar
de kelder.
Om nog een vergelijking te trekken: rond 1900 verdiende een
arbeider ƒ 0,60 per aag (van 's morgens 5 uur tot het donker
werd). In 1926 verdiende ik als boerenknecht ƒ 70,- per jaar.
Nu in 1997 werkt daar menigeen nog geen uur voor.

Tot slot
In de vorige afleveringen hebben we kort teruggeblikt naar het
reilen en zeilen op de boerderij in vervlogen dagen. We hebben gekeken naar een eeuw agrarisch leven. Misschien moeten we vaststellen dat de volgende eeuw toch nooit zoveel
10

i

eMtëÊSÊi^iaA,mi'a,iamJ>m„

veranderingen kan brengen in het boerenleven dan in de
afgelopen 4 - 5 generaties. We zijn van handwerk overgegaan
op mechanisatie en op automatisering. Waar vroeger op elk
bedrijf zo'n 2 - 4 man werkten, praat men thans van een
eenmans-bedrijf. Het lijkt allemaal wel heel mooi, maar ik vind
dat de bedrijven, vaak sterk gespecialiseerde bedrijven, erg
kwetsbaar zijn geworden. De automatisering en de bedrijfshulp
hebben wellicht veel goeds gebracht, maar de gezelligheid en
de samenwerking binnen een gezinsbedrijf moetje toch wel
missen, lijkt me. Waren we vroeger bijvoorbeeld aan het rogge
maaien, dan ging dat door tot negen uur 's avonds en moesten
de gasten vaak nog opgezet worden. Er was dan zelfs nog wel
tijd om even bij de buren te kijken hoeveel vim (= 100 garven)
zij gemaaid hadden.
Ook de noaberhulp was beter. Met ziekte was er altijd wel
iemand bij de buren over om te helpen. Dat ging over en weer,
zeker bij het dorsen en het inkuilen, dan was de hele buurt
present. Zulke dingen zijn nu met de eenmansbedrijven niet
meer mogelijk. Er is in onze moderne tijd een heel stuk gemoedelijkheid verdwenen. Maar wat er door de jaren heen ook is
veranderd, de veelzijdigheid van een goede boer blijft. Volgens
Dendermonde is de veelzijdigheid van een goede boer groot.
Hij moet zijn: chemicus, technicus, koopman, bioloog, manager,
boekhouder, organisator en wetenschapper. Zijn vrouw moet bij
dit alles ook nog huisvrouw zijn.
Je vraagt je wel eens af hoeveel boeren er in de toekomst nog
overblijven. Zullen de prijzen nog zodanig zijn, dat er nog een
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boterham mee te verdienen is'? Vergelijk ik de prijzen van 4050 jaar geleden, dan zie ik dat de melkprijs vertienvoudigd is
en dat de varkens zes tot acht keer zo duur zijn, maar dat de
prijs van de eieren nog niet verdubbeld is.
Is het nog mogelijk dat een jonge boer het bedrijf van vader
nog kan overnemen'?
Ik hoorde eens een dominee in zijn preek zeggen, dat de stof
heel rijk is, maar de tijd beperkt. Zo vergaat het mij ook, ik zou
nog wel meer kunnen schrijven over het boerenleven. Maar ik
laat het hierbij. Ik vond het fijn om nog wat oude herinneringen
op te halen, want al ben je dan zelf niet actief boer meer, toch
leef je nog steeds mee met de boerenstand.
J(ob) van de Hoef.
(Van 1939-1967 boer op Gooswilligen. Sinds 1967 woont hij, samen met zijn
vrouw, Glashorst 39.)
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Interieur van een hypermoderne grootschalige veehouderij.
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EEN DOOSJE MET GLASPLAATJES
Enige tijd geleden ontvingen wij van de heer J. van Eist een
doosje met kleine, vierkante glasplaatjes. Wat moest dat nu
voorstellen?

Het bewuste doosje met de vierkante glasplaatjes.

Het Nederlands Bakkerij Museum "Het warme land" te Hattem
heeft in zijn collectie ook een aantal van die glasplaatjes.
Natuurlijk zochten wij contact met dit museum. Maar nog voordat wij antwoord hadden ontvangen, wisten wij door navraag
onder ouderen in Scherpenzeel inmiddels wat het was. In beide
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gevallen luidde het antwoord- een geduldspelletje Deze glasplaatjes zijn namelijk onderdeel van het aloude kienspel
Rond de eeuwwisseling werd er met name op de zaterdagavonden in menig gezin "gekiend". Enige tijd geleden heb ik bij
mevrouw Veldhuizen dit spel nog gespeeld.
Het spel bestaat uit een kistje met de genoemde vierkante
glasplaatjes, een zakje met kienblokjes met daarop de nummers 1 t/m 90 en 18 kaarten voorzien van 15 willekeurige
nummers, leder speler krijgt drie kaarten. Deze worden boven
elkaar op tafel gelegd.

Het kienspel, uitgestald op tafel.

Er wordt eerst geloot wie de blokjes mag pakken Deze speler
pakt steeds één blokje uit het zakje en zegt hardop het num14

mer Wie het nummer op de kaart heeft staan, legt daar een
glasplaatje neer De speler met de blokjes legt het blokje op de
kaart Degene die het eerst een kaart vol heeft met glasplaatjes roept "KIEN'" De winnaar mag nu de blokjes pakken
U heeft het al begrepen, kienen is dus wat men ook wel noemt
"bingo" In sommige delen van het land noemt men het ook wel
"lotto" Italië IS de bakermat van het lotto-spel Sinds 1530
wordt deze loterij daar al gespeeld met geld als inleg In de
Victonaanse tijd werden in dit spel plaatjes gebruikt Zo kent
men bijv "botanisch lotto" en "histonsch lotto" In de 19e eeuw
noemde men het spel in Amerika "bingo"
Tegenwoordig worden er heel wat bingo-middagen en -avonden gehouden Vaak voor de gezelligheid, maar vaak ook om
de knikkers
Ria Penning

KENT U SCHERPENZEEL ?
Onlangs vroeg iemand mij "Zeg, weet jij dat er bij camping
"Klem Ruwinkel" een ooievaarsnest staaf? Misschien iets om
eens over te schrijven'?" Ik ging een kijkje nemen, maar de paal
met het nest was moeilijk te vinden Geen wonder ovengens,
want er is op de bewuste plek nogal hoge begroeiing Maar
uiteindelijk ontdekte ik dat er vanaf de Heintjeskamperweg,
hoewel de afstand tamelijk groot is, wel goed zicht op is
Tijdens een gesprek met mevrouw Van de Heuvel van "Klem
Ruwinkel" bleek dat dit nest een geschenk was van haar kinde15

ren en dat het er nog maar sinds een paar maanden staat.
Helaas is er nog geen teken van bewoning te bespeuren.
De vraag rees:" Zouden er nog meer van dergelijke nesten in
Scherpenzeel zijn?" "Ja, op Groot Dashorst", zei iemand. Nu is
dat wel net geen Scherpenzeel meer, maar vooruit, toch daar
maar even kijken (het is net voorbij de Kolfschoterdijk). Maar
helaas, er heeft wel zo ongeveer 16 jaar lang een nest gestaan, weliswaar nooit bewoond, maar een jaar geleden is de
mast omgewaaid.
Het gerucht dat er bij boerderij Ruwinkel een nest zou zijn
geweest, blijkt volgens de heer Van Ginkel niet waar te zijn.
Navraag bij onze archivaresse, mevrouw Penning, of er in ons
archief foto's van ooievaarsnesten zijn, leverde uit de paar
duizend foto's in de kast twee foto's op met nesten. Ze hadden
betrekking op een nest dat waarschijnlijk vlak na de oorlog
geplaatst is in een weiland bij de oude ijsbaan, achter het
Koepeltje (zie foto voorpagina).
Wellicht is er onder de lezers iemand die daar meer over kan
vertellen. We weten niet wanneer het nest er precies geplaatst
is, of het ooit bewoond is geweest en tot hoelang het er gestaan heeft?
Het is wel bekend wie er o.a. in de "Plaatsingscommissie"
zaten: (opdefotooppag. 17v.l.n.r.) veearts Stotijn, burgemeester
Hoytema van Konijnenburg, ?, kunstschilder Bolk Cmeföaarc/j,
Henk Valkenburg , Jan Renes en meester Verkerk :
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Mocht iemand over andere ooievaarsnesten weten in ons dorp,
dan horen we dat ook graag.
Het is misschien aardig om te vermelden dat op 23 april j.l.
door de S.O.S.-ontspanningscommissie een middagtocht naar
het Ooievaarsdorp "Het Liesveld" in Groot-Ammers is georganiseerd. Daar verblijven niet minder dan ongeveer 300 ooievaars, waarvan een groot gedeelte vrij rondvliegt De moeite
waard om daar eens een kijkje te gaan nemen, vooral eind
mei/juni als de jongen uitvliegen. Een prachtig gezicht'
De ooievaarspopulaties in Nederland groeit nog steeds en het
zou leuk zijn, als het initiatief op "Klein Ruwinkel" succes zou
hebben en bewoond gaat worden.
C Boutkan
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NIEUWE AANWINSTEN
- fam. Essen
* 1 appelschiller
- mevr. W. van Poel* Een bandje, opgenomen voorjaar
geest - ten Bosch
1961 over de tijd van vroeger en hoe
het toen ging met de busdienst.
- de heer J. vd. Weide
* Nederlandse oorlogspost rondom
de Tweede Wereldoorlog , deel II,
binnenlandse moeilijkheden.
* Diverse foto's
BOEKENLIJST
* Begraafplaats Glashorst te Scherpenzeel, historisch onderzoek van het oude gedeelte, J Osnabrugge.
* Repertoires Notarieel Archief, Scherpenzeel 1832 -1841

RECTIFICATIE
In ons vorige nummer, 9e jaargang nr. 1, zijn op pagina 9
enkele tijden verkeerd aangegeven. Hierbij geven wij u voor de
betreffende data de juiste starttijden.
Excuses voor de verkeerde berichtgeving.
Dinsdag 10 juni:
Rondwandeling Schietbaan
Start 19.00 uur vanaf de Grote Kerk
Maandag 30 juni;
Rondwandeling Bruinhorst - 't Vliet
Start 19.00 uur vanaf de Grote Kerk.
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De kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk
zaterdag 6 september 1997 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 ƒ 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 vóór mensen.
Dat merkt u ai snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank
staat midden in de samen, levmg Daarom zijn we
vaak betrokken bij activi
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teiten in het bedrijfsleven, verenigingen en
scholen. We weten wat
er leeft, ook als het niet
om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die
net zo thuis is in de buurt als u

Rabobank
Maarn

Renswoude

Scherpenzeel

Woudenberg

