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KENT U SCHERPENZEEL ?
Meestal vindt u de foto of afbeelding waarover iets te vertellen
is bij dit stukje afgedrukt. Deze keer moet u even op de
voorkant kijken, daar ziet u een opname van de weg, waarover
u uw gedachten eens moet laten gaan.
Misschien denkt u wel: " Is dit hier in Scherpenzeel?".
Inderdaad, en als ik het u vertel, zegt u: "Oh ja, dat wist ik ook
wel!"
Ik vermoed dat er niet veel lezers zijn die er de laatste jaren
nog gewandeld hebben.
Heb ik u hiermee geholpen of juist ook niet? Hoe het ook zij,
geef het niet te gauw op en zoek niet direct naar de oplossing
elders in dit blad.
C. Boutkan

VAN DE BESTUURSTAFEL
Onder grote belangstelling werd op 27 januari jl. de jaarvergadering gehouden. Het bestuur kon terugzien op een fijn jaar.
De activiteiten werden goed bezocht. Ook op de afgelopen
jaarvergadering was de zaal tot de laatste plaats bezet. De
bestuursleden mevr. R. Penning en de heren G. van de Peut
en H.M. van Woudenberg werden herkozen.
Het bestuur maakte bekend dat er een donatie komt van
ƒ 3000,=.
Dit geld is overgehouden van het boek
"Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg in de Tweede
Wereldoorlog". Het zal besteed moeten worden aan
activiteiten die met de herdenking van de oorlog te maken
hebben.
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Het jaarverslag van de secretaresse en het financiële verslag
van de penningmeester gaven geen aanleiding tot vragen. De
kascommissie, bestaande uit de heren J.E. de Bourgraaf en
A.C. Claas bevonden de boeken in orde.
Er is een boek verschenen over het oudste gedeelte van de
begraafplaats aan de Glashorst. Het is geschreven door J.
Osnabrugge. Op pagina 5 vindt u een recensie.
Daarna volgde een mooie lezing van ons bestuurslid Joh.
Lager\A/eij getiteld 'In en om de schaapskooi'. Aan de hand van
mooie dia's werden de heemkundige en historische aspecten
van de schapenhouderij belicht. Na afloop kreeg ieder lid een
gratis exemplaar van de Veldnamenkaart Scherpenzeel. Nietleden konden, en kunnen ook nu nog, een exemplaar afhalen
tegen een bedrag van ƒ 2,50 bij onze archivaresse.
Het bestuur heeft zich de afgelopen tijd nadrukkelijk gemengd
in de discussie rond de verkoop van Huis Scherpenzeel. Het
bestuur werd daarbij ondersteund door de deskundigheid van
een aantal leden. Anderen hebben het bestuur opgebeld om
hun steun te betuigen. Mede door onze inspanningen is deze
verkoop voorkomen. Nu zal er bekeken worden waar men het
gemeentehuis het beste kan neerzetten. Wij volgen de gang
van zaken kritisch en uw suggesties blijven van harte welkom.
Er staan ook weer een aantal interessante activiteiten op het
programma. Verderop kunt u daar meer over lezen.
Het ledental blijft gestadig groeien. We hopen dit jaar de grens
van 300 leden te passeren. Een suggestie: geef een
lidmaatschap cadeau bij een verjaardag of een andere
gelegenheid. Zo kunnen we ons blijven inzetten voor een
steeds breder publiek.
Het bestuur.
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BOEKBESPREKING (I)
"BEGRAAFPLAATS GLASHORST TE SCHERPENZEEL"
Historisch onderzoel< van het oude gedeelte; door: J. Osnabrugge.
Uitgave van de Vereniging Oud Scherpenzeel.

Uit de uitvoerige inleiding blijkt dat de grond voor de begraafplaats Glashorst in 1829 is aangekocht. Een rechtstreeks
gevolg van een wet waarbij er geen doden meer mochten
worden begraven binnen de bebouwde kom van steden of
dorpen met meer dan duizend inwoners. In 1832 werd hij in
gebruik genomen. In 'Oud Scherpenzeel' V jg. nr. 4 kunt u
daar uitgebreider over lezen.
De grafstenen zijn dus al tamelijk oud en vaak moeilijk leesbaar. Met behulp van een plattegrond (die ook opgevouwen
achter in het boek zit) en een bijbehorend register uit het
gemeentearchief is een reconstructie gemaakt van eigenaren
en wie er begraven zijn. Het gaat om 535 graven, waarvan
sommige al weer geruimd zijn. Ook deze zijn in het boek
opgenomen. Achter de naam van de overledene staat de
leeftijd, het jaar van overlijden, het grafnummer en of er, een
staande steen, een liggende steen (zerk) of een klein plaatje
aanwezig is. Er zijn drie ingangen gemaakt: 1. op alfabetische
volgorde, 2. op volgorde van jaar van begraven, 3. op volgorde
van grafnummer.
Een waardevol naslagwerk, waaraan veel werk is besteed.
Niet alleen achter de computer maar ook op het kerkhof, waar
het vele uren heeft gekost om de grafschriften te ontcijferen.
De teksten op de stenen staan niet in het boek, maar zijn wel
aanwezig in het archief van Oud Scherpenzeel.
Het boek is te raadplegen in ons documentatiecentrum.
Het is ook verkrijgbaar bij de vereniging voor f 25,= + f 6,=
verzendkosten.
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UITNODIGING LEDENVERGADERING
Wij nodigen u uit voor een ledenvergadering in de "De Molen's
Banket bv", in Scherpenzeel beter bekend als 'de koekjes
fabriek'. Dit Scherpenzeelse bedrijf opent haar poorten voor
ons. Een unieke gelegenheid om het bedrijf eens van binnen
te zien.
U wordt in de kantine van het bedrijf ontvangen met een kopje
koffie. De heer J. J. van Snippenberg zal aan de hand van dia's
over het ontstaan en de ontwikkeling van het bedrijf vertellen.
Weet u nog dat het aan de Holevoet begonnen is? Waarom
heet het "De Molen"? En heeft u er enig idee van hoe groot
het bedrijf nu is? Vragen die op deze avond beantwoord zullen
worden.
Na het historische overzicht krijgt u de gelegenheid om de
'koekjes fabriek' onder deskundige leiding te bezichtigen. U
zult onder de indruk komen van moderne, tientallen meters
lange gloednieuwe ovens. Ook de oude ovens zijn er nog en
worden nog steeds gebruikt. Zo krijgt u een overzicht van het
begin tot en met de laatste ontwikkelingen van "De Molen".
De excursie is op donderdag 16 april a.s. aanvang 20.00 uur
in de kantine van "De Molen", Stationsweg 397, Scherpenzeel.
Wilt u zoveel mogelijk op de fiets komen?
In verband met het aantal stoelen, aantal koffiekopjes enz.
moeten wij weten hoeveel mensen er komen. Als u zich op de
jaarvergadering hebt opgegeven hoeft u dat niet nog een keer
te doen.
Het aantal aanmeldingen is al overweldigend. Er kunnen er
nog maar weinig bij. Dus reageert u snel. Opgeven bij H.M.
van Woudenberg, tel. 033-2774078.
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Aan deze voormalige standerdmolen, die tot mei 1945 stond op de plek van
het huidige kerkgebouw 'De Achtkanter' aan de Molenweg, ontleent 'De
Molen's Banket' haar naam
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HOOG EN LAAG KOUDIJS IN GLASHORST
De heer Boutkan vroeg in ons blad van dec. 1997 meer informatie over de naam Hoog Koudijs. Over de herkomst van de
naam kan ik niets zeggen. Ik kan wel meer vertellen over de
geschiedenis van dit perceel.
Ten noorden van de Stationsweg (toen Woudenbergscheweg)
ligt de buurtschap Glashorst ^\ De naam Koudijs komt al in
1555 voor. In een belening van de Heer van Scherpenzeel aan
Anthonis Aelbertsz staat: 'ende dat Kolthijss mit die heerstraet' ^' De Heerstraat is de weg van Scherpenzeel naar
Woudenberg. Tot ca. 1600 een onverdeeld geheel, maar al
snel daarna begint het te versnipperen. In 1674 komt dat in
een stroomversnelling. Thonis Aelbertsen van Glashorst bezit
een groot deel van Glashorst. Na zijn vroege dood verkopen
de voogden van zijn minderjarige zoon Andries Thonissen van
Glashorst steeds stukken land en als hij meerderjarig is hijzelf
ook. In totaal zijn er acht splitsingen bekend. Eén stuk wordt
op 1 dec. 1701 verkocht aan Dirk Breunissen van Manen. Het
staat omschreven als "een kamp land genaamd Leegh Coudijs
gelegen in Glashorst, anderhalve morgen groot; oost en zuid:
de verkoper, west: Jan Aerts Lambalgen en het erf Glashorst,
noord: de gemene Glashorsterdijk, behalve het hofje van
Helmert Aertsen en de oostzijde van de dubbele wal met de
bepoting en de sloten aan weerszijden". Op 29 maart 1706
koopt Dirk Breunissen van Manen ook een kamp land genaamd Het Coudijs, groot ongeveer twee morgen. Dit blijkt
later Hoog Koudijs te zijn. De naam Hoog Koudijs wordt voor
het eerst genoemd in 1736, als het als onderpand dient voor
een lening.
Een deel, genaamd het Rolletje, het Nieuwe Land en de Kuil
wordt verkocht aan Johannes de Jong. Hoog en Laag Koudijs
blijven over. Dat wordt in 1788 gesplitst. Laag Koudijs, ook wel
de Leege Kamp genoemd, gaat naar Gerrit Keizer en Hoog
Koudijs, ook wel de Hooge Kamp, naar Jan Jansen van
Lambalgen. Sindsdien komen de percelen niet meer bijeen.
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Hoog Koudijs ligt aan de Woudenbergscheweg en Laag
Koudijs aan de Glashorsterdijk.
In de kadastrale atlas Scherpenzeel 1832 blijkt er op Hoog
Koudijs één huis te staan in de zuidoosthoek. Het huis en
perceel zijn in handen van Rijk Glashorst, sectie D
228,228a,228b, groot 1.54.80 ha. Laag Koudijs is nog
onbewoond, sectie D 227, groot 1.29.60 ha. Ook in 1882 staat
er nog geen huis.

Situatie 1832 (Kadastale Atlas Scfierpenzeel 1832)
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Huidige situatie.
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Hoog Koudijs wordt langzamerhand in kleinere percelen
verdeeld. In 1868 staan er drie huizen. Eén huis, bestaande
uit twee woningen, wordt geërfd door Pieter Glashorst,
landbouwer. Het is het oorspronkelijke huis. Daarnaast staat
een tussen 1832 en 1838 gebouwd huis. Deze gaan naar
Evert Tins, wever.
Op de kadasterkaart van nu zijn de contouren van Hoog en
Laag Koudijs nog terug te vinden (zie afbeelding pag. 10). De
grens tussen de percelen ligt aan de zuidkant van de
Prinsenlaan. De huizen Prinsenlaan (nrs. 28-72) en Glashorst
(nrs. 45-77a) liggen op Laag Koudijs en de huizen Prinsenlaan
(nrs. 29-71) en de Stationsweg (nrs. 341-369) liggen op Hoog
Koudijs. De westgrens ligt langs de achtertuinen van de
huizen aan de Industrielaan. Het Tabakspaadje is vanouds
een verbindingswegje tussen Glashorst en Stationsweg.
Eigenaren Hoog Koudijs:
1674-1706
Albert Thonissen van Glashorst
1706-1742
Dirk Breunissen van Manen
1742
Albert Dirksz van Manen, zoon
1742-1749
Wijntje Arissen Verbrugge, onmondig
1749-1788
Aris Hendriksen Verbrugge, vader
1788-1808
Jan Jansen van Lambalgen
1808-1828
Rijk Gijsbertsen Glashorst
1828-1886
Pieter Glashorst, zoon
Eigenaren Laag Koudijs:
1674-1701
Albert Thonissen van Glashorst
1706-1742
Dirk Breunissen van Manen
1742
Albert Dirksz van Manen, zoon
1742-1749
Wijntje Arissen Verbrugge, onmondig
1749-1788
Aris Hendriksen Verbrugge, vader
1788-1806
Gerrit Keizer
1806-1839
Sander Jansen van Ravenhorst
1839-1866
Jan van Ravenhorst, zoon
1866-1882
zijn kinderen
^' Repertorium van de beleningen van het Huis Scherpenzeel; beleningen
van Glashorst, blz.55-59.
'> RAG; Huis Scherpenzeel nr. 141, fol. 73; 23-04-1555.
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EXCURSIE NAAR DE 'BATAVIA'
16 mei a.s. hopen we weer een dagje gezellig uit te gaan.
Het programma ziet er als volgt uit:
08.30 uur vertrek met de bus van de firma Vlastuin vanaf
Plein 1940. We slingeren over de mooiste delen van de
Veluwe waarbij de heer Floor uit Woudenberg deskundige
uitleg zal geven over allerlei interessante zaken die we
passeren
10.30 uur. aankomst bij Rest. " 't Hilletje" in Kootwijk. We
hopen dat de koffie daar klaar staat.
12.15 uur : via een ander deel van de Veluwe naar Rest. "De
Haven van Harden/vijk" voor de lunch.
13.45 uur. aankomst op de VOC scheepswerf in Lelystad. Hier
is een replica van de " Zeven Provinciën" in aanbouw. Michiel
Adriaensz de Ruyter vernietigde met zijn vloot, waaronder ook
het origineel van dit schip, de Engelse vloot in Chatham. Ook
worden wij rondgeleid op de afgebouwde en afgemeerde
"Batavia". U zult zich als een scheepsjongen van de Bontekoe
voelen.

VOC-RETOURSCHIP
BATAVIA
^

16.00 uur: vertrek naar Scherpenzeel alwaar we om ca. 17.15
uur weer hopen aan te komen.
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Opgave tot 14 dagen voor vertrek d.m.v. overmaking van ƒ60.per deelnemer op girorek. 4073464 t.n.v. "Oud-Scherpenzeel"
in Scherpenzeel. Houdt u er rekening mee dat overmaken,
vooral van bank naar giro, enige tijd zal vergen.
MJK-kaarten worden niet geaccepteerd, heeft u een pas-65+
neemt u deze dan wel mee.
Uiteraard vindt dit uitstapje alleen doorgang bij voldoende
deelname.

Een bezoek aan de Batavia.
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DE VERENIGDE OOST-INDISCHE COMPAGNIE
In de Oost-Indische Compagnie(OIC) - veelal Verenigde OostIndische Compagnie (VOC) genoemd, werkten de kooplieden
samen die vanuit de Republiek der Verenigde Nederlanden
handel dreven op Azië. De VOC kwam in 1602 tot stand, nadat
sinds het eind van de 16e eeuw door Hollandse en Zeeuwse
steden geregeld schepen waren uitgerust om, zonder tussenkomst van de tot dan toe in Azië vrijwel alleen opererende
Portugezen, in de Oost specerijen in te slaan.
De komst van steeds meer schepen had in Azië de vraag naar
specerijen erg doen stijgen en daarmee ook de prijzen, terwijl
de omvangrijke aanvoer de prijzen in Europa deed zakken.
Hierdoor dreigde de winst te verminderen. Samenwerking
tussen de kooplieden zou hierin verbetering kunnen brengen.
De VOC kreeg het monopolie voor de handel in het gebied ten
oosten van Kaap de Goede Hoop en ten westen van Straat
Magelhaes. Ze mocht verdragen sluiten, soldaten in dienst
nemen en forten bouwen. Dank zij een grote kapitaalkracht(6,5
miljoen gulden), actieve steun van de overheid en een sterke,
maar niet altijd fijnzinnige handelspolitiek groeide de VOC in
de 17e eeuw tot 's werelds grootste handelsonderneming.
Al snel ontstond de behoefte om voor de organisatie in Azië
een permanent en centraal bestuur aan te stellen. Deze Raad
van Indië resideerde samen met de gouverneur-generaal te
Batavia, dat ook de belangrijkste stapelplaats van de VOC
was. Tot halverwege de 18e eeuw was de VOC zeer succesvol.
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Het voormalige stadhuis van Batavia (tegenwoordig Jakarta), dat de VOC
begin 18^ eeuw liet bouwen, is een kopie van het Amsterdamse stadhuis, het
paleis op de Dam.

Door o.a. concurrentie van de Engelsen en Fransen en door
organisatorische manco's binnen de Compagnie zelf gingen
de zaken steeds slechter. In 1796 was de schuld al opgelopen
tot 125 miljoen gulden en enkele jaren later werd de
Compagnie opgeheven.
Er zijn in het verre Oosten nog tal van sporen te vinden uit de
VOC-tijd. Ook in ons land zijn nog altijd veel sporen te zien uit
deze gouden tijd. Kijkt u maar eens in Enkhuizen, Hoorn,
Amsterdam en Middelburg, waar veel gebouwen en namen
nog herinneren aan deze glorietijd. In veel steden kent men
nog Indische buurten.
Scherpenzeel kende tot een paar jaar geleden nog de
boerderij 'Batavia' aan de Glashorst en aan het Oosteinde
kent men nog de naam 'Lombok'. Namen die weliswaar in
Scherpenzeel niet direct verwijzen naar de VOC, maar wel
naar ons koloniaal verleden.
Het oorspronkelijk schip de Batavia werd in 1625 in
Amsterdam gebouwd, in opdracht van de VOC. Op zijn eerste
reis, in juni 1629, is het met 341 opvarenden aan boord voor
de kust van West-Austraiië vergaan.
Onder leiding van scheepsbouwmeester Willem Vos is in 1985
gestart met de herbouw. Uitgangspunt was een zo authentiek
mogelijke
reconstructie,
met
gebruikmaking
van
oorspronkelijke materialen en volgens een ambachtelijk
bouwproces.
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SCHERPENZEEL CRIMINEEL

(2)

IV. De zwerm bijen (1638)
Opeens komt daar een zwerm bijen aangevlogen, vanaf de
sloot, over de bomen in de richting van Huize Scherpenzeel.
Enige mensen volgen de zwerm in de hoop dat deze aan een
tak tot rust zal komen. Degene die de zwerm schept, mag hem
houden.
Als de zwerm naar de boomgaard van Huize Scherpenzeel
vliegt, durven de mensen niet te volgen. Zij gaan terug naar
huis. Even later komt de zwerm echter weer terug en strijkt
neer in de hof van Willem Cortleven.
Jantien, de vrouw van Jan Corssen, is net in haar tuin bezig.
Zij ziet de zwerm bij haar buurman en schept hem. Een mooie
meevaller! De blijdschap is echter van korte duur. Dat komt
door Willem Hendricksz. Hij is naast bakker ook imker en wie
bijen houdt, weet dat een volk kan gaan zwermen. Nu beweert
Willem dat de zwerm die Jantien heeft geschept van hem is.
Hij pakt de zwerm zonder meer af.
Jan Corssen klaagt Willem aan bij het gerecht. Hij wil de
zwerm terug. Het gerecht weet niet goed wat het moet doen.
Zij bepalen dat als Willem onder ede verklaart dat de zwerm
van hem afkomstig is. Jan dat zal moeten accepteren. Een
vonnis dat nog lang na zal zoemen in Jan's hoofd.
Recht. Arch. 2: 80,2x,81; 29-10-1638.
82 vo; 03-12-1638.
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V. Smartegeld (1638)
Het is Hemelvaartsdag 1638. In de herberg van Roel Jansz
zitten Cornells Rijcksz en Hendrick Simonsz aan een tafeltje te
drinken. Opeens springt Cornells op, grijpt het mes van Hendrick en gaat dreigend voor hem staan. Hendrick schrikt en
zegt: 'lek en denck niet dat ghij mijn wilt quetsen of quaet
doen.'
Cornells sist terug: 'Dat suit ghij daermede sijen', en valt
Hendrick prompt aan, 'steeckende hem dapper'. Gewond valt
Hendrick neer en bloedt zo erg dat hij denkt dat hij zal sterven.
Dat valt allemaal mee, maar er volgt wel een lange herstelperiode.
Als hij weer is opgeknapt, verzoekt hij het gerecht om Cornells
een smartegeld van f 80,= te laten betalen. Een groot bedrag
en het gerecht durft geen uitspraak te doen. Zij stellen vier
onpartijdige mannen aan om een uitspraak te doen. Dat gebeurt: Cornells moet twee vanen bier betalen (een vaan is ca.
5 liter) en Hendrick één vaan 'om met malcanderen in vruntschappen toe drincken und alle moeijten ende misverstanden
malcanderen toe vergeven.' Als ze de drie vanen inderdaad
hebben leeggedronken, is dat vast en zeker gelukt!
Recht. Arch. 2: 85vo-87; 04-03-1639.
88vo; 25-03-1639. 90,91; 17-06-1639.
92vo,93; 21-10-1639.
94vo,95; 11-11-1639.
95vo,97; 09-12-1639.
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WANDELING
Op dinsdag 2 juni a.s. wordt opnieuv^ een wandeling gehouden onder leiding van de heren Joh. Lagerweij en Gert v.d.
Peut.
De start is om 19.00 uur vanaf de Grote Kerk en voert langs 't
Hoge Huys, via het Ben Goerionplein door het kasteelbos naar
het Jagersbuis.
Na overschrijding van de provinciale grens gaat de wandeling
door een vogelrijk gebied terug via 't Vliet.
Gezien de kennis van de leiding belooft het een zeer interessante wandeling te worden. Deelname is gratis.

BOEKBESPREKING (II)
Opnieuw is er een boek verschenen over een stukje kerkgeschiedenis van Scherpenzeel.
Heeft enkele jaren geleden H.M. v. Woudenberg een goede
reportage op papier gezet over de geschiedenis van de Grote
Kerk, nu ligt hier de pennenvrucht van de heer W.B. Kranendonk voor me.
"Onder Zijn Geleide", zo luidt de titel van het nieuwe boek
betreffende het ontstaan en de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente in Scherpenzeel.
De schrijver, (geen Scherpenzeler van geboorte), moest zijn
gegevens verzamelen uit notulen, archieven, interviews en
belevenissen van mensen uit zijn omgeving. Toch is de schrijver er goed in geslaagd een beeld te schetsen van hoe de
gemeente "aan het Tabakspaadje" zich in 75 jaar heeft ontwikkeld tot wat het nu is.
In 15 hoofdstukken is de geschiedenis verwoord en tot een
naslagwerk van formaat geworden, hetgeen een heel werk is
geweest voor de schrijver. Het boek bevat 283 pag. tekst en
een uitgebreide literatuurlijst, gevolgd door een omvangrijk
persoonsnamen-register.
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o zeker, in dit boek komt u wel enkele fouten of vergissingen
en een verwisselde ondertitel van een foto tegen, maar maakt
dit boek ook weer tot een echt stukje mensenwerk.
Een foutloos boek schrijven, is echter onbegonnen werk. In dit
boek, waarvan het samenstellen toch een tijdrovende en
energie verslindende bezigheid geweest moet zijn, bespeuren
we een gemotiveerd schrijver, die al schrijvende met een oog
naar boven keek omdat hij ook onder Zijn geleide de
geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente
in
Scherpenzeel wilde omschrijven.
Het stevig gebonden boek is verluchtigd met veel goed en
helder fotowerk, hetgeen het boek voor velen aantrekkelijk
maakt.
De schrijver heeft lang het oog op de heer B. Roest laten
rusten en terecht, want deze heeft zijn leven lang hier gewerkt
in de gemeente, maar ook daarbuiten.
Het leven van deze zeer geziene en hooggeachte
Scherpenzeler komt zo in de schijnwerper te staan van de
publiciteit. Naar ik denk tegen de wil en dank van de zichzelf
wegcijferende ouderling, want de heer Roest (wij mochten
nooit Bart Roest zeggen), zocht nimmer de publiciteit. Toch
plaats ik het leven van deze markante Scherpenzeler naast
Hebr. 13:7, want hij was een voorbeeld van trouw en
zachtmoedigheid.
De vele foto's van groot en klein roepen herinneringen op en
stemmen tot nadenken. Is dat alles samen ook niet de
bedoeling geweest van de kerkenraad van de Gereformeerde
Gemeente, om zo door middel van dit boek te wijzen op Hem
die hen zo 75 jaar heeft geleid?
Joh. Lagerweij
Het boek is verkrijgbaar bij:
M. Logmans, P. Potterlaan 17, 3925 XE Scherpenzeel, tel.
2772315; Boekhandel Hartog, Dorpsstraat 164, 3925 KG
Scherpenzeel, tel. 2774355; W.B. Kranendonk, Prangelaar
26, 3931 RC Woudenberg tel. 033-2861922.
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KENT U SCHERPENZEEL ?
Ik zou best eens willen weten, hoeveel lezers onmiddellijk de
weg van de foto herkend hebben. Het is namelijk meer een
pad dan een weg en bovendien nog doodlopend ook. Als je er
niet beslist moet zijn, ga je er ook niet gauw naar toe. De
afslag is ook niet zo erg opvallend, je rijdt er zo voorbij. Om
kort te gaan, het is de toegangsweg naar het "Flintstone Park".
De meesten van u zullen de weg nu wel weten te vinden, aan
de Vlieterweg, even voorbij boerderij "Vlieterhoek" van Teus
Valkenburg. De kleine woongemeenschap waar de weg heen
leidt, wordt het "Flintstone Park" genoemd. Ik ben er echter
niet achter gekomen hoe de naam ontstaan is. Waarschijnlijk
is de naam in de zeventiger jarens geboren, toen de tekenfilmserie over de "Flintstones" op tv was. Maar is die naam zomaar ontstaan of was er een bepaalde aanleiding toe? Niemand heeft mij daar tot nu toe een antwoord op kunnen geven.
De meeste gegevens rond deze plek heb ik verkregen bij de
heer Henk Bredero, de bekende bloemenhandelaar. Zijn vader
begon daar, aan het einde van het pad, in 1936 een plantenkwekerij. Er werden kassen gebouwd, waarin o.a. druiven en
tomaten werden geteeld. Voor die tijd was dat iets bijzonders
in onze omgeving, maar begrijpelijk als u weet dat de heer
Bredero sr. uit het Westland, uit Naaldwijk kwam.
In die tijd was het hard werken, ook voor de jeugd, 's Morgens
heel vroeg, nog vóór schooltijd, eerst nog even druiven krenten.
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In dit gebied had je veel vrijheid, het viel to en no g o nder
Woudenberg. Het gemeentehuis was ver weg en je zat o o k
een eind van de bewoonde wereld af.
Het pad naar deze plaats liep dwars do o r de weilanden, men
had het zgn. 'recht van o verpad'. Ik zo u u no g wel meer
kunnen vertellen, maar vraagt u vrijdags o f zaterdags bij het
bloemenstalletje van Henk Bredero hem zelf maar eens naar
zijn bevindingen.
^
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Er zijn meerdere inwoners van Scherpenzeel geweest die voor
kortere of langere tijd daar gewoond hebben, in afwachting
van passende woonruimte in het dorp. Door de grote vrijheid
die men daar had, was het geen enkel probleem er een zomerhuisje te bouwen. Later kwamen er meer bouwsels die niet
alleen in de zomer bewoond werden. De gemeente - eerst
Woudenberg, later Scherpenzeel - deed daar in de tijd vlak na
de oorlog niet zo moeilijk over, er was immers woningnood.
Mocht u hier meer over weten of misschien zelf in die situatie
hebben verkeerd, schrijf mij dat dan eens op of bel me even.
Thans is alles keurig geregistreerd en hebben alle woningen
ook een huisnummer. Het pad heet nu ook officieel Vlieterweg.
Volgens onbevestigde berichten heeft de gemeente Scherpenzeel ooit het plan gehad het geheel te laten afbreken, maar
dat bleek niet mogelijk te zijn.
Na het overlijden van de heer Bredero sr. in 1961 kwam de
grond aan de familie Westeneng, die aan het begin van het
pad een woning lieten bouwen (zie foto op omslag).
Een verhaal over een wat minder bekend gedeelte van het
dorp wellicht. Het wachten is nu op de lezers die er wat meer
over kunnen vertellen.

C. Boutkan
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NIEUWE AANWINSTEN
Van de heer A. van Egdom van boerderij 'Groot Egdom'.
* houten bakje voor bijensuiker,
* beker voor het vangen van de bijenkoningin,
* twee kloppers om het bijenvolk te verplaatsen naar
een andere korf. Men kan dan de honingraten gaan
slingeren.
* wolkam,
* schaar voor het scheren van schapen,
* twee gavels voor het opsteken van bijv. takkenbossen.
Van de fam. Bieshaar van boerderij 'Wittenberg':
* reis-schrijftafeltje (de voorloper van de lap-top),
* doornmes
* pikhouweel met steel,
* kromme dissel.
Van C. Methorst van bouwbedrijf Osnabrugge:
* eerste steen uit het pand Marktstraat 5.
Van de heer C. Jansen te Renswoude:
* uitgebreide stamboom van de familie Van Ginkel.
Van mevr. Huigenbosch te Woudenberg:
* boek 'Gouden baken in groene vallei'.
Van de heer C. Wolswinkel:
* klassenfoto Holevoetschool, 1915.

BOEKENLIJST
*De koningin is lekker hervormd!, door A.J. Klei.
* Woudenbergs verleden, door W.H.M. Nieuwenhuis.
* Lidmatenregister Renswoude 1649 -1812.
* Cedulle van het kleppermansgeld 1737.
* Cedulle van het haardstederecht 1740 -1742
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HET DOCUMENT A TIECENTRUM
Het bestuur heeft besloten om het documentatiecentrum ook
overdag open te stellen. Naast de gebruikelijke openingstijden
(zie pag. 2) is het documentatiecentrum op elke laatste
dinsdag van de maand van 14.00 - 17.00 uur geopend.
Hiervoor graag vooraf even een afspraak maken met de heer
J. Osnabrugge, tel. 033.2771985.
Het documentatiecentrum is voor publiek gesloten van 1 mei
tot 1 september.

NIEUWE

LEDEN

(yanaf december 1996, in chronologische volgorde)

Uit Scherpenzeel:
fam. J. Bakker,
de heer I, Blok,
mevr. D. Broertjes-Hooijer,
fam. B. Hooyer,
fam. Niermeijer,
fam. E. Bakker,
fam. A. van Eist,
fam. P.J. van Eist,
de heer J. Buddingh,
de heer H. van Delen,

de heer B. Ritmeester,
fam. M. Appelhof,
fam. W. van Ginkel,
Mr. A.H. Korlaar,
de heer J. van Lambalgen,
fam. G. Wesselink,
mevr. J.H. Jans,
mevr. A.A. vd Muntvd Wetering.

Van elders:
de heer C.W. Jansen te Renswoude; mevr. C. Methorst-van
Ede te Ederveen; M. Van Eist te Oss; mevr. J. BlijenbergVlaanderen te Amersfoort; mevr. C. van Ravensloot te
Barneveld.
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De kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk
zaterdag 16 mei 1998 bij ééii van de redactieleden te zijn ingeleverd.

Ondergetekende, dhr/mevr.
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
geeft zich op als lid van de Versniging "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 voor 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 met
om bankzaken gaat Kort
om we zijn een bank die
net zo thuis is in de buurt als u

Rabobank
Maarn

Renswoude

Scherpenzeel

Woudenberg

