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VAN DE BESTUURSTAFEL
Wat een verrassing. Opeens dook uit Texas een geschilderd
portret op uit 1658 van Aleyd van Scherpenzeel en het was nog
te koop ook! Bij het veilinghuis Christie's te Amsterdam. We
werden getipt door Egbert Wolleswinkel. Hij schreef een brief
aan het gemeentebestuur om een bod te doen. Wij
ondersteunden dit met een brief namens onze vereniging.
Daarop deed de gemeente een schriftelijk bod. Helaas werd er
overheen geboden. Gelukkig was een lid van onze vereniging
op de veiling aanwezig en deed het hoogste bod. Binnenkort
kunt u dit oudste portret van een Scherpenzeler op onze
ledenvergadering bewonderen. U krijgt alvast een voorproefje
op de omslag. Meer nieuws hierover in dit nummer.
Het gemeentebestuur is helaas niet altijd zo positief als het gaat
om ons cultuurbezit. Onlangs kregen wij een schriftelijke
afwijzing op ons verzoek om het aspergebed onder de Oude
Barneveldseweg weer omhoog te halen. Zelfs een markering in
de straatstenen was teveel gevraagd. Wij bezinnen ons nu op
eventuele volgende stappen.
Onze acties rondom het behoud van Huize Scherpenzeel
hebben hun vruchten afgeworpen. Wij hebben een eigen folder
bij de tentoonstelling van de gemeente in de bibliotheek
neergelegd. Op 16 maart jl. hebben we op de inspraakavond
ons standpunt uiteengezet. De bevolking heeft laten merken
niets voor nieuwbouw buiten het dorp te voelen. Uitbouwen
achter Huize Scherpenzeel is vanuit Monumentenzorg niet
mogelijk. Nu tekent zich een meerderheid af voor uitbouw van
het Oude Gemeentehuis. Precies wat het wij als bestuur graag
wilden. Zo blijft het gemeentebestuur in de kern van ons dorp
en Huize Scherpenzeel blijft open voor de bevolking.
Binnenkort neemt de gemeenteraad een beslissing.
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Nog een ander goed bericht. De Culturele Koepel Scherpenzeel
is opgericht. Het is een overkoepelend orgaan over alle
verenigingen die zich op een of andere manier bezighouden
met cultuur. Zij kunnen initiatieven nemen die verder gaan dan
het belang van één vereniging en adviseren naar de gemeente
toe. Nadat een werkgroep een concept van haar activiteiten
had samengesteld is de Koepel officieel opgericht. Het staat
onder leiding van ons lid Jan Penning. Wij wensen hen vanaf
deze plaats veel succes toe en wij hopen dat ze snel hun
plaatsje zullen veroveren in ons dorp.
Het dialectboekje 'Noe begriep 'k joe' is nagenoeg uitverkocht.
De plaatselijke boekhandel, de Read Shop, bood aan om aan
alle mensen die het boekje wilden kopen te vragen of zij lid
wilden worden van onze vereniging. Zij konden het dan gratis
meenemen. Deze actie heeft veel nieuwe leden opgeleverd.
Hartelijke dank hiervoor. Mochten we vorig jaar ons 300® lid
verwelkomen, nu naderen we al de 400 leden grens!
Inmiddels is ons documentatiecentrum gesloten. We hebben
nog nooit zoveel belangstelling gehad als afgelopen seizoen.
Dat heeft ons doen besluiten om in het vervolg ook elke laatste
dinsdagmiddag van de maand open te zijn van 14.00 - 16.00
uur. En natuurlijk elke dinsdagavond van 19.00 - 21.00 uur. Op
14 september gaat het centrum weer open.
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor monumentendag en de
activiteiten voor het volgend seizoen al volop aan de gang. Het
ziet er allemaal veelbelovend uit met veel historisch nieuws uit
Scherpenzeel en omgeving. Maar voor nu wensen wij u een
fijne vakantie.
Het bestuur
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PORTRET ALEYD VAN SCHERPENZEEL GEVEILD
Bij het veilinghuis Christie's te Amsterdam werd op dinsdag 9
maart jl. een portret uit 1658 geveild voorstellende Aleyd van
Scherpenzeel (geb. na 1595, overleden begin 1667), weduwe
(douariëre) van Hendrik, baron van Westerholt (1590-1638).
Dit was een interessant gegeven, omdat tot nog toe geen
portretten van haar en haar (eerder overleden) echtgenoot
bekend waren. De portrettenreeks in het Stedelijk Museum te
Zutphen begint met haar zoon Burchard Willem en zijn vrouw en
loopt tot in de 19® eeuw door.
Het portret, dat slechts 36,8 x 25,5 cm groot is, was in 1979 in
particulier bezit in Texas (USA), maar gegevens van vóór die tijd
ontbreken. De identificatie van de afgebeelde oude dame als
Aleyd van Scherpenzeel viel te concluderen uit een oude
inscriptie aan de achterzijde van het paneel, die als volgt luidt:
"Alithea Geboren van Scharpenseel/ genamt Westerholt vrouwe
tot/ Hackfort Scherpenseel ende/ Peursum/1658".
Het schilderij maakt een oorspronkelijke indruk en verkeert in
redelijke staat. De verflaag is dun door het schoonmaken.
Achterop zit een etiket van een restaurateur in New York. De
richtprijs lag tussen de f 3000,= en f 5000,=. Al met al reden
genoeg om de gemeente Scherpenzeel te waarschuwen om het
eventueel aan te kopen voor een mooie plaats in het (nieuwe?)
gemeentehuis. Naar verluidt heeft de gemeente inderdaad een
(schriftelijk) bod uitgebracht. Tijdens de veiling bleek er
belangstelling te zijn van verschillende kanten, zodat het bod van
de gemeente in de zaal meermalen werd overtroffen. Het stuk
werd uiteindelijk ruim boven de vraagprijs verkocht aan een
particulier, die oude banden met Scherpenzeel heeft.
Aleyd van Scherpenzeel was de laatste vrouwe van
Scherpenzeel uit het adellijke geslacht Van Scherpenzeel. Na
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haar overlijden werd op 6 juli 1667 haar zoon Burchard Willem
van Westerholt heer van Scherpenzeel. De Van Westerholts
hielden de heerlijkheid Scherpenzeel tot 1793 in bezit, waarna
deze werd verkocht aan J.S. van Naamen, heer van beide
Eemnessen.
Een nakomelinge van laatstgenoemde is nu de gelukkige
eigenaresse van het schilderij geworden en zij is bereid het in
Scherpenzeel tentoon te stellen.
Egbert Wolleswinkel

OUD LAMBALGEN (2)
Een aanvulling op het huis Oud Lambalgen in het vorige nummer. Niet
zozeer over het huis als wel over het bedrijf aan de overkant, dat er
onlosmakelijk aan verbonden was. De gegevens komen van mw. C.H.
(Ina) ten Broek-Cortus uit Zeist.
Rond 1918 kocht C.H. Cortus, een bakkerszoon uit Woudenberg,
een stuk grond naast een oud boerderijtje van Gerrit van Ginkel,
'Gart van 't poadje'. ('t poadje is het Tabakspaadje). Naast het
boerderijtje bouwde hij een fietsenmakerij aan de Stationsweg
337, waar nu Van Raaij Woninginrichting is gehuisvest. Het
boerderijtje werd na de oorlog gesloopt, toen Gerrit van Ginkel
overleden was. Cortus zelf woonde toen in het huis waar nu
slagerij L.H. Verweij, Dorpsstraat 257 in zit, alleen stond het voor
de oorlog aan de weg.
In 1926 liet hij het huis bouwen. Stationsweg 328, dat nu Oud
Lambalgen wordt genoemd. Toen was dat nog op Woudenbergs
grondgebied. Het stond recht tegenover zijn bedrijf, naast de
Lambalgerkeerkade, of" 't Koapje" zoals het genoemd werd.
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Fietsenmakerij C.H. Cortus, Stationsweg 337. Gebouwd 1918

Naast het repareren van fietsen werden er ook fietsen verhuurd,
eigenlijk was het leasen. Transportfietsen werden tegen een
bepaald bedrag uitgeleend aan bakkers en slagers. Het
onderhoud was voor Cortus. In de twintiger jaren kwamen er
motoren bij. Het bedrijf groeide en werd uitgebreid met auto's.
Voor het oude pand werd een nieuw pand gebouwd met een
garage en kantoor. Naast de reparaties aan auto's kon je daar
ook auto's huren, bijv. voor trouwerijen. Dat kostte 11 cent per
km voor de gewone en 14 cent per km voor de grote auto's. Zij
werden gekocht bij Nefkens in Amersfoort, altijd Chevrolets.
Naast het woonhuis, aan de zuidkant van de Stationsweg kwam
een Shell benzinepomp.
Langzamerhand kwam er ook een andere bedrijfstak naar voren.
In de oude fietsenmakerij werd een werkplaats ingericht voor het
maken van treksluitingen. Dit is de officiële naam voor wat de
meeste mensen ritssluitingen noemen. Ritz is echter een
merknaam; treksluiting is het goede woord.
Rond 1933 verkreeg Cortus zijn licentie en startte onder de naam
"Co-Ho" dat een afkorting is van Cortus-Holland. Het bedrijf
groeide zodanig dat de garage in de knel kwam. In 1939 bouwde
hij een nieuw bedrijf in Woudenberg.
Het nieuwe bedrijf, nu Stationsweg 135, kwam in 1939 gereed.
Direct werd het gebouw in beslag genomen om gemobiliseerde
Nederlandse militairen op te vangen. In de meidagen van 1940
werd het door Nederlandse militairen opgeblazen om schootsveld
voor de Grebbelinie te hebben. In 1941/42 werd het opnieuw
opgebouwd. Toen kon het bedrijf gestart worden. Het bedrijf
bestaat nog steeds onder de naam "Co-Ho Treksluiting- en
Metaalwarenfabriek", nu onder leiding van zoon E.A. Cortus en
diens zoon G.A. Cortus.
Het garagebedrijf werd overgenomen door Rijk van Ginkel. Hij
verplaatste het naar achter het huls van zijn ouders. Het huis.
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Huurauto's, ca 1935 Let eens op de nummerborden het is een oplopende
serie, met de letter L van Utrecht Links op de achtergrond het bednjf van
Cortus met rechts het huis van Berend Osnabrugge
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stationsweg 331, stond iets verder naar het dorp, waar nu
'Gigant waspoeders en reinigingsproducten' is gevestigd.
De leeggekomen bedrijfsruimte werd aan diverse zakenmensen
verhuurd In de oorlog o.a. aan de Norit fabriek uit IJmuiden, die
hun zaak hadden moeten evacueren. Er kwam ook een
metaalbedrijfje, tweemaal een meubelhandel, van Kruger en van
Blaauwendraad en in 1972 Van Raaij, die er een
woninginrichtingszaak van maakte.
C.H. Cortus overleed in 1988 op 98-jarige leeftijd. Na zijn
overlijden kocht Van Raaij het pand. Het woonhuis werd verkocht
aan de familie Boers.

Het bedrijfspand van Cortus, augustus 1940.
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HERINNERINGEN AAN HET BEGIN VAN DE
OORLOGSJAREN, ME11940
De heer J(ob) van de Hoef heeft eens op verzoek van zijn kinderen wat
neergeschreven over het begin van de oorlog 1940-'45, de meidagen
10-17 mei 1940. Dit stukje geschiedenis plaatsen wij hier met
goedkeuring van J(ob) van de Hoef.
In 1939 begon het al op verschillende plaatsen te rommelen.
Hitler in Duitsland werd steeds brutaler. Verschillende landen
pikte hij gewoon in met alle gevolgen van dien. In ons land keek
men met argusogen naar het Oosten en er werden verschillende
dingen geregeld. Zou hij het in het hoofd halen om ons land
binnen te vallen, dan moest men er klaar voor zijn. In augustus
1939 kwam de mobilisatie tot stand en duizenden militairen
werden opgeroepen, inundatiegebieden klaargemaakt en de
linies werden verstevigd. Verschillende plaatsen moesten
evacueren, waarheen dat wist men nog niet. Het rundvee moest
ook weg. Ook bij ons in Scherpenzeel moest alles weg wat koe
was. Alle koeien werden gemerkt met een nummer, paarden en
varkens en kippen moesten zichzelf maar zien te redden. Men
hoopte dat alles voor niks was. Totdat op 10 mei 1940 in de
ochtend toen ik de koeien haalde om te melken de lucht vol was
van Duitse vliegtuigen en al heel snel hoorde je: het is oorlog en
alles moet weg. We hadden een hok kleine kuikens, die hebben
we drinken en voer gegeven en de kolenkachel goed opgestookt,
hopelijk tot weerziens! Daarna snel de kippen gevoerd en de
varkens en het paard los in de wei gelaten. Om 9 uur moest ik
met de koeien mee naar Wijk bij Duurstede. De jonge boeren
moesten namelijk allemaal met het vee mee. Ze hadden ons nog
wijs gemaakt dat bij ons alles onder water zou komen vanuit de
Grebbelifiie. De buurman heeft moeder geholpen om wat los
stond op de kelderzolder te brengen en toen moest zij later met
paard en wagen naar station Woudenberg, daar in de trein
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richting Wieringermeer, waar ze uiteindelijk terecht kwam bij een
boer in Wieringerwaard.
Wij gingen met de koeien op de vlucht. Dat was een hele
consternatie. Wij begonnen de koeien van achter van
Gooswilligen naar voren te jagen. De koppel werd steeds groter
en groter. Het ging door het dorp over 't Vliet richting Amerongen.
We moesten door het bos, waar we een groot gedeelte van de
koeien kwijt raakten. Uiteindelijk kwamen we om 5 uur met een
gedeelte in Wijk bij Duurstede aan waar we ze in een weiland
konden doen. We hebben toen bij de nonnetjes lekker gegeten
en in een schoollokaal konden we de nacht doorbrengen. Daar
lagen balen stro, die konden we losmaken, de jas als kussen en
maar proberen te slapen.
De volgende morgen al vroeg naar de koeien, waar we die met
de grootste uiers hebben gemolken, zo maar de melk op de
grond laten lopen. Dat is voor een boer eigenlijk niet te
verdragen. We vonden het dan ook fijn toen later de mensen uit
het dorp kwamen met emmers en pannen.
Na het melken zijn we met een heel stel weer terug gegaan naar
de bossen bij Amerongen. Daar hebben we een koppel koeien
samen kunnen drijven en naar Wijk bij Duurstede kunnen
brengen. Dat was op de zaterdag voor Pinksteren.
Pinksterzondag 12 mei 1940 hebben we de koeien weer
gemolken en de verdere dag gerust.
's Maandagsmorgens, 2® Pinksterdag, hebben we de koeien
opgehaald uit de wei en naar de boot gebracht, die in de haven
lag. Wij met onze fietsen en plunje ook op de boot richting
Ammerstol. Eerst was het nog wel mooi, maar toen kwamen
Duitse vliegtuigen die ons beschoten en moesten we zoveel
mogelijk dekking zoeken.
Met de middag kwamen we allemaal in Ammerstol aan. Daar
stonden allemaal olietanks. Toen wij van de boot zouden gaan
kwamen weer Duitse vliegtuigen die de tanks wilden beschieten.
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Dat was niet zo leuk en wij hebben een poosje achter een dijk
liggen rillen van de angst, maar ze trokken weg zonder iemand te
raken. In Ammerstol waren andere mensen die de koeien op
kwamen halen. Ons kan^'ei zat erop.
Nu was ons beloofd dat als we klaar waren, ze ons met auto's
naar de familie zouden brengen, maar door de oorlog kwam daar
niets van terecht. We hebben toen bij een boer op de hooizolder
geslapen en kregen 's morgens brood. Maar wat nu. We zijn naar
de burgemeester gegaan, we hadden allemaal een band van
Bureau Ontruiming om de arm en vroegen toen om een
vrijgeleide brief om overal doorgelaten te worden, want ons plan
was om met de fiets naar onze gezinnen te gaan, die zoals we
toen hoorden in de Wieringermeer, in de Wieringerwaard en in
het dorpje Winkel zaten.
's Middags 13 mei 1940 om 1 uur stapten we op de fiets richting
Gouda, daar moesten we nog schuilen, want er was luchtalarm.
We konden toen de rook van Rotterdam zien en we zijn toen
doorgefietst naar Haarlem. Daar vertelden ze ons dat er
gecapituleerd was. Even later ging het gerucht dat het loos alarm
was. De militairen snelden weer als een haas naar de voertuigen.
Maar al gauw bleek dat de capitulatie echt een feit was!
We hebben daar gevraagd of ze ons onderdak konden geven en
uiteindelijk kregen we een adres bij de familie De Wit aan de
Uweg. Daar kregen we brood en mochten op de hooizolder
slapen. Degene die geen deken bij zich had, kreeg er een.
's Morgens om 7 uur kregen we brood en stapten we weer op de
fiets richting Alkmaar. Onderweg kreeg ik een lekke band, gauw
even oppompen - de anderen fietsten inmiddels door - ze weer
proberen in te halen inhalen, stukje meerijden, weer band
oppompen enz., enz. Dat was niet te doen en ik zei: "Laten we
even rusten dan kan ik hem plakken". Zo gezegd, zo gedaan. Om
ongeveer één uur kwamen we in Winkel aan. Daar zag ik
buurvrouw Van Kampen lopen en we hoorden dat hier een deel
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van de gezinnen uit Scherpenzeel was. Het andere deel was in
Wieringerwaard, nog weer 11 kilometer verder! De spurt erin,
maar aangekomen in Wieringerwaard zag ik al gauw mijn vrouw
lopen met mevrouw Vlastuin. Dat was een heel gelukkig
weerzien. Zij waren daar bij een boer met een huishoudster, ik
mocht wel blijven, maar er was voor mij geen bed, ik sliep op een
oude tafel in de koestal, de stal was in deze tijd van het jaar toch
leeg. Dat was woensdag 15 mei 1940.
De volgende morgen hebben we helpen melken en zijn die dag
naar het dorp geweest. Daar was gemeentesecretaris Van de
Linden om alles te regelen. Ik hoorde toen dat er de volgende
dag een vrachtauto naar Scherpenzeel zou gaan en ik vroeg of ik
mee kon rijden. Gelukkig was dat geen probleem.
Op vrijdagmorgen zijn we met de vrachtwagen richting
Scherpenzeel gegaan, de fiets ging natuurlijk ook mee,. Na een
lange tocht kwamen we in Scherpenzeel aan. Het eerste wat we
zagen, waren de verwoestingen. We hebben snel wat gegeten in
de Hervormde Kerk en toen gauw naar Gooswilligen.
Toen ik daar aankwam waren de jongens van Schimmel druk aan
het voeren. Zij hadden de varkens weer in het hok gedaan en de
kuikens, die over waren, gevoerd. Ik keek even in het kippenhok:
wat een grote troep. Ook in huis was het een bende. De Duitsers
hadden naast de deur een raam kapotgeslagen en toen de deur
losgemaakt. Het petroleumstel was helemaal zwart berookt, de
weck was uit de kelder en verder was er nog van alles
meegenomen.
Ik had onderweg ome Co uit Ede gezien en die zei dat met de
familie in Ede alles oké was. Toen dacht ik, dan ga ik nu nog
even in Terschuur naar de familie van Gerrie, mijn vrouw, kijken.
Die waren net terug uit Elspeet. Daar heb ik toen geslapen en
kon ik na een week eindelijk mijn kleren weer uit doen.
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's Zaterdagsmorgens ben ik vlug weer naar huis gegaan om thuis
de boel op te ruimen, 's Middags kwam Gerrie met de andere
buren ook weer thuis.
Mijn eigen paard was weg, maar er liepen wel drie andere
paarden in de wei. De een na de ander werd weer opgehaald
door de eigenaar, maar mijn paard was en bleef weg.
Onze kleren waren op de slaapkamer en daar was niemand
geweest. Boven in een kast op het kleine kamertje had Gerrie de
babyuitzet liggen en daar was gelukkig ook niets mee gebeurd.
Later kwam ik er achter dat mijn dubbele mondorgel en
trekharmonica ook waren verdwenen en dat vond ik wel heel erg
jammer!
Boer Schimmel had twee koeien laten lopen die hoogdrachtig
waren en die lagen met de kalveren er naast in land. Zo hadden
ze melk voor eigen gebruik en voor ons was er ook genoeg.
De volgende dag gingen we op de fiets naar de kerk en
onderweg zag Gerrie dat Maagje Brons haar fiets had, dat was
dus ook weer goed gekomen.
Een week later kwam er bericht dat we de koeien konden
ophalen in Wijk bij Duurstede. Een stel boeren ging er heen en
kwamen met een koppel terug. De koeien werden vastgebonden
en een ieder die met de lijst met nummers kon aantonen dat het
zijn koe was, mocht hem meenemen. Wij kregen de slechtste
terug die we hadden, maar we hadden toch weer melk. Later
hebben we nog weer een koppel opgehaald maar daar was niks
bij voor ons. De koeien die geen eigenaar hadden werden zo
eerlijk mogelijk verdeeld. Wij hadden drie koeien en een vaars.
Later kregen we van Bureau Ontruiming drie koeien uitbetaald,
ƒ 240,- per koe en ƒ 300,- voor een paard.
Ik heb toen een paard in bruikleen gehad van de militairen die
toen in "de Melm" aan de Renswoudsestraat lagen. De adjudant
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van wie ik hem kreeg, was de opa van ds. Welbedacht uit
Barneveld. Het paard was een dikke bruine ruin. Twee maanden
later moesten de Duitsers hem hebben en moesten we hem in
Amersfoort afleveren.
Toen we al een maand weer thuis waren, is Jan geboren. Ik
moest toen nog aan de hooibouw beginnen, alles met de hand
maaien en hooien.
Ons groepje met het vee en de fietstocht naar de Wieringerwaard
bestond uit: Helmert van Wessel
van Oosteinde, Gaart
Donselaar van Groot Orel, Geurt van Kampen, Peet Grootheest
en ondergetekende van Gooswilligen.
Ik ben nu nog de enige die er nog wat van vertellen kan. En zo
kan het nageslacht nog eens nalezen wat er in die Meidagen van
1940 is gebeurd en hoeft het niet in het vergeetboek te geraken.
J(ob) van de Hoef

IN DE PROEFTUIN LEERDE SCHERPENZEEL OVER
FRUIT- EN GROENTETEELT
In ons vorige nummer werd een oproep gedaan iets te schrijven over de
Proeftuin van de familie Van Citters. Via één van de bestuursleden kreeg
de redactie het volgende artikel van de hand van Joh. Lagerweij
aangereikt dat hij een aantal jaren geleden heeft geschreven voor de
Scherpenzeelse Krant.
Het is een goede zaak dat in Scherpenzeel de vele veldnamen
bev\^ard blijven in de naamgeving van nieuwbouwwijken en
straatnamen. In de loop der tijden komt het voor dat de eigen
wijkbewoners niet meer weten waar de naam van hun straat
vandaan komt. Meerdere malen kwam bijvoorbeeld de vraag naar
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voren: waar komt de naam Proeftuin vandaan en is de
Hovenierslaan genoemd naar die paar volkstuintjes ter plekke?
Enige tijd geleden heb ik in het "Huis in de Wei" daar wat vragen
over gesteld en toen kwamen al snel de tongen los want enkele
aanwezigen hadden er zelfs gewerkt.
Om bij het begin te beginnen moeten we terug tot omstreeks 1914.
Toen stonden er vruchtbomen langs de toenmalige Polschessteeg,
later Brinkkanterweg, vanaf de Rijksstraatweg tot de Kaap aan de
Oostzijde van de weg, daar waar nu de MAVO.-school is.
Deze boomgaard was 1 hectare groot en verder was er nog
anderhalve hectare weiland verhuurd aan de heer A.Druijff.
De gronden ten Zuiden van de Straatweg naar Woudenberg vanaf
de Lambalgerkeerkade waren in eigendom van Jonkheer S.van
Citters, eigenaar van het Landgoed Lambalgen.
Nu was er rond 1916 een vereniging hier ter plaatse met de deftige
naam Horticultura en in een krantenverslag van 28 september
1918 staat dat Mr. A. Rooyaards erevoorzitter is, de heer
Barendrecht voorzitter, Feiting van Walsem secretaris, W. Renes
penningmeester en A. Schimmel en A. van Egdom leqlen.
Dit bestuur vond dat er veel te weinig aan tuinbouwonderwijs en
onderzoek werd gedaan en daar moest wat aan veranderen.
Enkele leden gingen op eigen kosten een kijkje nemen in het
Westland, wat er toe leidde dat men ook het aangrenzende stuk
weiland van de heer Druijff ging exploiteren naast de bestaande
boomgaard om hier groente te kweken, voornamelijk glascultuur.
Onder leiding van de rentmeester de heer I.J.van Leusen, werd de
grond gespit, houtwallen gerooid en sloten gedempt, mede ter
verfraaiing van" 't dorp Scherpenzeel", zo lees ik.
Ook werd er in de herfst van 1918 een chef fruit en moestuin
benoemd in de persoon van J. Buddingh uit Renkum. Deze
tuinbaas had een opleiding gehad in Wageningen en was op de
handelskweekschool in Duitsland geweest, terwijl hij lange tijd had
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ge\A«rkt op een grote tuinderij in Noord-Holland. Op 11 november
1918 kwam de heer Buddingh in dienst en hij was in de kost op
"Pella".
De heren A.Schimmel en W.Renes kochten in opdracht van de
vereniging Horticultura 600 eenruiters met lijsten, houtwerk en
rietmatten.
In de winter die hierop volgde werd er door Horticultura een cursus
gegeven in fruit- en groenteteelt. De leraar was de heer Van
Staten, chef van de Proeftuin te Amersfoort.
Een aantal leerlingen liet zich inschrijven en B&W waren bereid
een lokaal van de Openbare school af te staan.
In de Holevoet van 22 augustus 1919 lezen we dat de Proeftuin
van de Straatweg gezien een fraai gezicht levert.
"De fruitbomen buigen zich onder den zwaren last. De groentuin
maakt een goede indruk en de chef de heer Buddingh ontwoekert
aan de grond wat mogelijk is.
Pronkbomen, komkommers en tomaten dragen rijk. Kool, wortelen,
bieten, Brussels lof, 't geheel geeft een mooi gezicht".
En zo staat er verder "als nu ieder maar denkt aan de naam
Proeftuin, daar valt wat te leren. De chef moet ons aller vraagbaak
worden en de tuin mitsdien ONS proefveld zijn".
De Proeftuin - zo staat in mijn woordenboek - betekent tuin waarin
proefnemingen gedaan worden met planten.
Horticultuur = tuinbouw of tuinierskunst. Het woord is afgeleid van
Hortus wat verwijst naar plantentuin ten dienste van
wetenschappelijke studie. Zo hebben landgoedeigenaren in het
verleden hun steentje bijgedragen in de verbeteringen der
gev\assen ten dienste van de omwonenden.
Was Baron van Hardenbroek op Voskuilen niet een der eersten die
hier kunstmest gebruikte en stond de eerste stamboekstier niet op
de kasteelboerderij bij her dorp Scherpenzeel?
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De weg naar Woudenberg, met linl<s de proeftuin.

l^ruk: Drukkerij Bruik, Soest

Drukkerij

Brink

Fotobewerknig; Drukkerij Methorst, Baarn/Soest
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Dat proeven met gewassen soms leidde tot mislukkingen weten we
ook; dat veeteeltverbetering handen met geld kost is bekend, maar
veelal kwamen de rekeningen bij de landheer terecht.
Er werd hard gewerkt in de Proeftuin, maar na een tiental jaren
ging de vereniging Horticultura bijna op de fles want de prijzen
brachten de kosten niet op. Gelukkig sprong de grondeigenaar
Jonkheer Schelto van Citters, die getrouwd was met Wilhelmina
Sophia Rooyaards, op tijd in en nam de Proeftuin over.
Op Lambalgen waren inmiddels ook twee boomgaarden aangelegd
en er stonden veel bessenstruiken. Soms waren er meer dan
honderd kinderen en ook ouderen aan de bessenpluk. Jan
Hazeleger woonde toen nog aan de Lambalgsebrug en hij woog de
bessen af.
Als je flink doorplukte kon je 30 kilo halen a 4 cent per kilo is ƒ1,20
per dag en dat was mooi meegenomen in die vooroorlogse tijd.
De heer G.J.Jansen vertelde dat hij in 1934 een kist Klapsperen
van 20 kilo kocht voor ƒ 1,25 per kist.
Die vooroorlogse crisisjaren werden zwaar gevoeld in de fruit-en
tuinbouw.
Jan van den Broek heeft later voor eigen rekening de Proeftuin nog
vele jaren gepacht en er zijn brood op verdiend.
Nu herinnert alleen de naam Proeftuin nog aan die tijd. En waar
toen de pruimen en peren groeiden staan nu huizen en een school.
Toch heeft de Proeftuin een belangrijke functie gehad in de
ontwikkeling van onze agrarische omgeving want rond 1932 kwam
daar immers de Landbouwschool en plukken we nu wellicht de
vruchten van dat praktische onderwijs dat we in onze omgeving zo
hard nodig hebben.
Op Lambalgen staat even ten Zuiden van de boerdeij "Groot
Lambalgen" nog altijd de stenen fruitschuur waar eertijds ook de
vruchtbomenspuit stond.
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Deze schuur waarvan onlangs nog gedeeltelijk de kap werd
vernieuwd, krijgt wellicht spoedig een nieuwe bestemming als
garage / berging voor de vakantiewoning die nu gebouwd wordt
voor de familie Patijn-Citters.
Joh. Lagerweij.

SCHERPENZEEL CRIMINEEL (4)
IX. De deugniet (1642-1646)

Hendrick Thonisz Colfschoten en Mor Morren komen vaak bij het
gerecht. Zij vertegenwoordigen mensen uit het dorp, die de gang
van zaken niet zo goed weten. Daardoor zijn zij uitgegroeid tot
'deskundigen', die vaak te hulp worden geroepen. Zelf zien
Hendrick en Mor elkaar meer als concurrenten. Dat komt een
keer tot uitdrukking als Hendrick voor het gerecht verklaart dat
Mor 'niet en deucht'. Mor is dus een deugniet, een ernstige
beschuldiging in die tijd. Als Mor hoort waar hij van beschuldigd
wordt klaagt hij Hendrick aan wegens belediging. Hendrick
verdedigt zich door te zeggen dat Mor dikwijls heeft gezegd dat
de processen die hij voerde niet deugden. Waarop Hendrick
antwoordde: 'Ghij en deucht oock niet in de moespot te coocken'.
'In de moespot koken' betekent misschien zoiets als 'de pot
verwijt de ketel dat hij zwart ziet'.
Doordat beiden niet toe willen geven sleept de zaak zich heel
lang voort. Uiteindelijk moet het Hof van Gelderland uitspraak
doen. Dan zijn we inmiddels wel bijna vier jaar verder. Het Hof
stelt Hendrick in het ongelijk en hij moet de proceskosten van
maar liefst 31 gulden en 12 stuivers betalen.
Recht. Arqh. o.a. 2:

151vo,152; 05-12-1642. 154vo,155vo; 23-01-1643.
200,200vo; 09-12-1644. 205; 14-04-1645.
222,222vo; 16-03-1646. 225; 01-06-1646.
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NIEUWE AANWINSTEN
Erven Joh. Velthuisen

* Tijdschriften "Utrecht in Woord
en Beeld" (ingebonden)

De heer Rebergen

* Wastang

De heer Vlastuin

* Wildklem

De heer De Ridder
De heer Kooy (Lunteren)

* Timmermanskist met beitels
* Spanzaag (deze zaag is
gevonden op de zolder van de
oude Holevoetschool)

De heer Meerveld

* Zwart-wit foto's (zelf vergroot)
met afbeeldingen van de omgeving van Scherpenzeel.

Aanvulling op Nieuwe Aanwinsten uit het vorige nummer -11re
jrg.- nr.1: Bij de aanwinsten van Job van de Hoef staat een
gaslampje vermeld. Men moet zich hierbij geen campinglampje
voorstellen, maar een gaslamp die diende ter verwarming van ca.
300 kuikens.

COMPUTER GEVRAAGD
De automatisering heeft ook bij Oud-Scherpenzeel haar intrede
gedaan. Al de door u geschonken zaken wil de vereniging
namelijk in de computer zetten. Bovendien kunnen een aantal
bestanden opgenomen worden die mensen met genealogische
vragen verder kunnen helpen. De vereniging heeft daartoe
behoefte aan een computer: een 486 (Harddisk: 250 Mb; intern
geheugen: 16 Mb; VGA-kaart: 1 Mb.)
Heeft u een tip, wilt u dan contact opnemen met één van de
bestuursleden?
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De kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag
11 september 1999 bij één van de redactieleden te zijn
ingeleverd.
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Ondergetekende, dhr/ mevr.:
Straat en huisnummer:
Postcode + woonplaats:
geeft zich op als lid van de Vereniging "Oud-Scherpenzeel" tegen
een contributie van / 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 datje samen sterk bent De Rabobank
heeft als geen ander een traditie van
samenwerken en bou wen aan relaties Het
IS een bank van mensen vóór mensen
Dat merkt u ai snel in het persoon
lijke contact Elke Rabobank
staat midden in de samen
leving Daarom zijn we
vaak betrokken bij activi
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■
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er leeft, ook als het met
om bankzaken gaat Kort
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net zo thuis is in de buurt als u
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