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VAN DE BESTUURSTAFEL 

Na de vakantie zijn wij weer met goede moed begonnen We 
hebben veel tijd besteed aan de hennrichting van ons 
documentatiecentrum Door de grote toeloop moesten we de 
ruimtes anders indelen De 'bestuursruimte' is ingericht als 
bibliotheek en daar is ook onze grote fotocollectie ondergebracht 
In deze ruimte zullen de mensen ontvangen worden die iets meer 
willen weten over het dorp of over de foto's Ook de mensen die 
iets willen brengen, kunnen we hier ontvangen De ruimte, het 
trapje op, is ingencht voor genealogie Het geheel ziet er keung 
uit Kom maar eens kijken' 

Op 11 september werd het ook in Scherpenzeel Nationale 
Monumentendag gehouden Onze vereniging was bij de 
organisatie berokken Veel uren zijn er gestoken in het 
informatieboekje en de organisatie van oude ambachten in 
boerderij "Het Dorp" Wij konden een deel van ons gekregen 
timmermansgereedschap laten zien en er stond een oude 
opstelling van het boomstammen zagen vroeger, met de zgn 
kraanzaag In het Koetshuis werd een prachtige diaserie over de 
jaargetijden in het park getoond en de Grote Kerk en de toren 
waren opengesteld Mede door het mooie weer was er veel 
belangstelling 

De toekomst van Huize Scherpenzeel, het Koetshuis en het 
Poorthuis blijft ons bezighouden Het College van B & W is voor 
de zoveelste keer van standpunt veranderd De laatste stand van 
zaken is dat er nieuwbouw gepleegd zal worden aan de Dreef 
Het bestuur heeft hierop met een brief gereageerd waarin is 
aangegeven dat men blij is dat het Oude Gemeentehuis wordt 
gespaard Met nadruk hebben wij gepleit voor het volgende "De 
hele buitenplaats, d w z Huize Scherpenzeel, Koetshuis, 
Poorthuis en park moet in één hand blijven, hetzij dat de 
gemeente het in eigendom houdt, hetzij dat het ondergebracht 
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wordt in een stichting, zoals wij al eens voorstelden". Verder 
heeft het bestuur aangeboden mee te denken over mogelijke 
bestemmingen van de buitenplaats. 

Onze eerste activiteit is de excursie naar Studio van Leuveren in 
Scherpenzeel op 22 oktober a.s. Op 23 november zal Joh. 
Lagerweij een dialezing houden over Lambalgen. Dezelfde lezing 
heeft hij in besloten kring gehouden bij de opening van het 
nieuwe koetshuis op Lambalgen. Over beide activiteiten vindt u 
meer in dit nummer. 

Helaas heeft onze vraag naar een tweedehands computer geen 
reactie opgeleverd. We hopen alsnog op een aanbod, anders 
zullen we er een uit onze eigen middelen moeten aanschaffen. 

Tot ziens op onze volgende ledenvergadering of in ons 
documentatiecentrum. 

Het bestuur. 

EXCURSIE FOTOSTUDIO VAN LEUVEREN 

Ook dit jaar hebben wij een oer-Scherpenzeels bedrijf bereid 
gevonden de deuren voor ons te openen. Fotostudio Van 
Leuveren is in 30 jaar uitgegroeid van een eenmansbedrijfje tot 
een bloeiend en middelgroot bedrijf op het gebied van foto-, 
video- en digitale beeldproducties. Met de modernste apparatuur 
wordt er gefotografeerd, gefilmd en gemonteerd. De opdrachten 
komen van bedrijven, reclamebureaus en instellingen. Er is een 
opnamevloer van 250 m .̂ 
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Willem van Leuveren is echter ook een liefhebber van oude 
fototoestellen. Hij kan daarom een mooie ontwikkeling laten zien 
van vroeger naar nu. Ook is hij al enige tijd bezig om een film 
over Scherpenzeel te maken. Daarvan zult u ook beelden te zien 
krijgen. 
Onderstaande personen worden verwacht op 22 oktober 1999 
om 20.00 uur aan de Pluimenweg 17-19 in Scherpenzeel. Liefst 
op de fiets 

Deze excursie is alleen voor de personen die zich hebben 
opgegeven op onze laatste jaarvergadering. Helaas is de ruimte 
beperkt en is de excursie vol. 

Mocht één van de onderstaande personen niet kunnen, dan 
graag een telefoontje naar H.M. van Woudenberg, 033-2774078. 
Mocht u ook meewillen dan kunt u zich opgeven. Als er dan 
iemand afvalt kunt u zijn/haar plaats innemen. U zult begrijpen 
dat die kans wel klein is. Maar.... niet geschoten is altijd mis. 

De volgende personen hebben zich opgegeven: 

uit Scherpenzeel: 
H. Schuurman; C. Boutkan; G. v.d. Peut; J. Osnabrugge; hr. en 
mw. Minjon; hr. en mw. De Lange; hr. en mw. Bitter; J. van 
Engelen; hr. en mw. Lagerweij; E. Floor; hr. en mw. Van 
Woudenberg; W. Kuijpers; B. Wallert-Floor; H.G. Hooijer; B.W. 
Hooijer. 

uit Woudenberg: 
B. Bosman; M. Sukking 

uit Amersfoort: 
Hr, en mw. Wassen. 

Het bestuur. 
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BETHEL ( I ) 
In Scherpenzeel heeft enkele tientallen jaren een gebouw gestaan 
dat 'Bethel' (Huis van God) heette. Het stond waar nu het pleintje is 
tussen de wagenmakerij van P. van Doorn en Zn. en de winkel van 
D. Broertjes. Veel mensen hebben herinneringen aan het 'lokaal' 
omdat er veel verenigingen vergaderden. 
In dit gebouwtje kwam ook de 'evangelisatie' bijeen, zo heette het 
in het dorp. Officieel was het een afdeling van de NCGB, de 
Nederlandse Christelijke Gemeenschapsbond. De Gemeen
schapsbond en het ontstaan van Bethel hebben alles met elkaar te 
maken. Laten we de geschiedenis eens nagaan. 

De NCGB 
In 1923 werd de NCGB opgericht. Men wilde bezig zijn als inter
kerkelijke evangelisatiebeweging, zonder een kopie te zijn van bijv. 
het Leger des Heils. Men wilde een schakel zijn tussen de 
verschillende kerkelijke richtingen om over alle grote en kleine 
dogmatische verschillen heen de gelovigen te verbinden in een 
naam: Jezus Christus. Aanhangers wilden het heilig vuur weer 
terugbrengen in een traditioneel vastgeroeste kerk. Het 
hoofdbestuur, de 'Bondsbroederraad', zetelde in Amerongen. Van 
daaruit kwamen sprekers naar Scherpenzeel. Er werd in de 
prediking vooral aangedrongen op een persoonlijke keuze voor het 
geloof, onafhankelijk van de kerk. 
In Scherpenzeel is het nooit een interkerkelijke beweging 
geworden. Het was vooral een Hervormde aangelegenheid. 

De Gemeenschapsbond in Scherpenzeel 
Al kort na de landelijke oprichting werd men in Scherpenzeel actief. 
Het begon met een evangelisatieweek van 5-10 nov. 1923, 
bestaande uit drie avonden met de heer D.W. Veldkamp, later 
predikant van de Vrije Evangelische Gemeente te Oude-Pekela. 
Men kwam bijeen in de oude eierhal aan de Dorpsstraat. 
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Voormalig Bethel in gebruik als garage 



Van Velzen nam een orgeltje mee en begeleidde de zang. De 
eerste avond werd bezocht door ca. 60 mensen. De volgende 
avond waren het er al meer en de derde avond was de eierhaf 
gevuld. Omdat de avonden zo'n succes waren, verzocht men de 
bondsbroederraad of men in de toekomst regelmatig bij elkaar 
kon komend In de raad zaten o.a. Kees Veenvliet, klompenmaker 
uit de Marktstraat en Berend Osnabrugge. 

Het lokaal 
De oude eierhal was niet zo geschikt. De bondsbroederraad 
verzocht de kerkvoogdij van de Herv. kerk of zij het lokaal naast de 
kerk mochten gebruiken. Zij hadden de Herv. predikant ds. 
Harthoorn aan hun kant. Maar enkele kerkvoogdij- en kerken-
raadsleden maakten bezwaar. De kerkvoogdij antwoordde dat men 
het lokaal voorlopig niet beschikbaar stelde en eerst eens wilde 
afwachten welke vruchten van de evangelisatie kwamen. Dit kwam 
de Christelijke Werkmansbond uit Scherpenzeel ter ore. Zij 
huurden het lokaal elke vrijdagavond. De Gemeenschapsbond 
mocht hun avond benutten. Dat lukte tweemaal. Ook de predikant 
zat onder het gehoor. Toen greep de kerkvoogdij in en verbood 
hun definitief de toegang. Maar de aanhangers van de Bond zaten 
niet stil. Men ging met een lijst door het dorp en vroeg bijdragen 
voor de huur van de eierhal. Dat lukte en daar kwam men voortaan 
op vrijdagavond om 7 uur 's avonds bijeen. De collecte kon nu 
geheel besteed worden aan de Gemeenschapsbond^. Op 23 mei 
1924 werd door een onbekende een orgel geschonken^. 
Ook de dominee van Renswoude kwam eens bij een 
bijeenkomst. Na afloop nodigde hij hen uit eens naar Renswoude 
te komen. Voor zover bekend is het daar niet tot een oprichting 
van een afdeling gekomen. 

' Uit de 'Gemeenschapsbode', het orgaan van de NCGB, Ie jg. nr. 7, blz. 27; 22-12-1923. 
Met dank aan de heer A. Bor, die een jubheumboek over de Bond heeft samengesteld en 
mij veel gegevens heeft gegeven. 
' Gemeenschapsbode, Ie jg. nr. 8, blz. 32; 26-01-1924. 
^ Holevoet 6e jg. nr. 35; 30-05-1924. 
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Jaarfeest 
Op 11 nov 1924 vierde men het eerste jaarfeest In een afgeladen 
eierhal, zelfs in de paden moesten stoelen worden gezet, werden 
evangelisatieliederen gezongen In aanwezigheid van o a 
burgemeester Royaards voerden een aantal broeders het woord 
Het grootste probleem vond men dat nog veel mensen met 
begrepen wat men wilde Men zag de Gemeenschapsbond als een 
bedreiging voor de kerk, terwijl het juist de bedoeling was om 
mensen van Chnstus te vertellen en naar de kerk te brengen 
Desalniettemin was de afdeling zeer tevreden over de opkomsten 
in Scherpenzeel"* 

W. Lagerweij 
Wulfert Lagerweij was een vurig aanhanger van de 
Gemeenschapsbond Hij was voorzitter van het Scherpenzeelse 
bestuur, de 'broederraad' geheten, maar was ook ouderling in de 
Herv kerk Zoals gezegd was er binnen de kerkenraad een aantal 
broeders die bedenkingen had tegen de Gemeenschapsbond 
Toen Wulfert Lagerweij in 1924 aftredend was heeft de kerkenraad 
hem met meer herkiesbaar gesteld Zo moest hij dit college 
verlaten De teleurstelling over deze gang van zake was groot bij 
de Gemeenschapsbond Juist mensen die nieuw leven in de kerk 
konden brengen, werden aan de kant gezet, zo redeneerde men^ 
In het volgende nummer volgde een reactie van de Scherpenzeler 
G Kuiter, secretaris van de broederraad Hij stelde dat het werk 
van God met te keren viel, welke maatregelen men ook nam 

Bethel 
De eierhal was toch geen geschikte ruimte voor de bijeenkomsten 
Schoolmeester M Veldhuizen Mzn bracht uitkomst Hoewel hij zelf 
geen lid was, stemt hij wel in met het doel en streven van de Bond 

''Gemeenschapsbode2ejg nr 7 blz 27 20-12-1924 
' Gemeenschapsbode 3e jg nr 7 blz 27e\ 19-12-192i 

Gemeenschapsbode 3ejg nr 8 blz 32, 19-12-1925 
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In februari 1926 kocht hij het huis van Hendrik, Dirk en Cornelia 
Homoet voor f 6000,= en droeg het over aan het bestuur van de 
'Stichting tot Oprichting en Instandhouding van Christelijke 
Zendingshuizen in Nederland' gevestigd te Amerongen. Omdat de 
Stichting geen geld had, leende meester Veldhuizen hun het geld® . 
Dat bleek een vreemde constructie want in november van 1926 
koopt hij het huis terug van de Stichting^. Blijkens een steen in de 
achtermuur is het huis door de familie Homoet gebouwd, 
waarschijnlijk in 1794. Het is een dubbel huis en de oostzijde werd 
ingericht als vergaderlokaal. Aan de straatzijde blijft een voorkamer 
over, die gehuurd werd door mej. De Ruiter met een klein 
manufacturenwinkeltje en later door de heer Kleefsman. Hij had 
daar een soort bibliotheekje in gevestigd. De westzijde werd 
gehuurd door G. Steinmann, de loodgieter. Voor hem hadden Jus 
van de Wetering en Bart Bakker er gewoond. 

Het huis waarin G. Steinmann, de loodgieter, woonde. Daarachter was Bethel. 

^Notaris A.J. Bok te Bameveld: 10-02-1926. 
^ Notaris A.J. Bok te Bameveld; 17-11-1926. 
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Het 'evangelisatie-lokaal' noemde men Bethel. Het bood plaats 
aan 150 mensen en werd op 27 dec. 1926 in gebruik genomen®. 
De avond stond onder leiding van de gemeenschapsleider G.B. 
van Prattenburg. De secretaris van de Bond, ds. H.J. Couvee zei: 
"Er is ten opzichte van den Bond zooveel misverstand. Wij breken 
de kerk niet af, zelfs niet als zij zich tegen ons keert. Nooit houden 
we samenkomsten onder kerktijd. De vruchten van het werk van 
onzen Bond zijn: de menschen naar de kerk toebrengen en de 
kinderen Gods bij elkander te brengen en ze gemeenschapsleven 
te geven". Elke week kwam men tweemaal bijeen; maandag om 
19.00 uur een bijeenkomst en vrijdag om 19.30 een bidstond. 

Hoe liep het verder? 
Men startte voortvarend met een evangelisatieweek van 21 - 26 
febr. 1927. Elke avond een spreker. Op donderdag was dat Joh. de 
Heer uit Rijsenburg. Hij hield een zogenaamde 'Maranathalezing'. 
Hij was landelijk zeer bekend vanwege zijn zangbundel. Op deze 
avond zong hij, samen met zijn vrouw enkele liederen®. 
De nog niet zolang geleden overleden Brand Valkenburg was ruim 
60 jaar lid van de Gemeenschapsbond en vroeger een trouw 
bezoeker van de bijeenkomsten. Hij vertelde dat elke dienst begon 
met een gebed. Daarna een lied uit de bundel van Joh. de Heer. 
Dan de prediking, weer zingen en tenslotte een dankgebed. Het 
zingen werd begeleid door een orgel bespeeld door Gerrit van Gin-
kel. De dienst duurde ongeveer een uur. Bij de uitgang was er een 
collecte. 
Bij het 4-jarig bestaan van de afdeling Scherpenzeel moest men 
constateren dat het aantal belangstellenden langzaam terugliep. 
Secretaris Berend Osnabrugge constateerde: "Velen zijn echter 
helaas niet getrouw gebleven en de belangstelling is niet zoo groot 
als in de dagen van voorheen". Op deze avond werden gedichten 

Gemeenschapsbode 4e jg. nr. 7, blz. 38ev.; jan. 1927. 
Holevoet 9e jg. nr. 14 en 15; dec. 1926,07-01-1927. 

' Gemeenschapsbode 4e jg. nr. 9, blz. 50; maart 1927. 
Holevoet, 9e jg. nr. 21; 18-02-1927. 
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voorgedragen door C. van Raaij, mej. C.J. Lagerweij, F. van 
Rossum en Burgstede^°. 
Brand Valkenburg vertelde verder dat de voorganger de heer D.W. 
(Dirk) Veldkamp werd opgevolgd door zijn broer Henk Veldkamp. 
Ook de heren Looyen en Prattenburg kwamen vaak een 
spreekbeurt vervullen. In de loop der tijd liep het aantal bezoekers 
steeds verder terug. Bethel werd ook voor andere zaken benut. 
Tenslotte was de groep te klein om de zaalhuur te kunnen betalen. 
Men ging verder in het kantoor van de bandweverij 'De Driekleur". 
Dat was een minder geschikte plaats, maar het kon niet anders. 
Tot aan de oorlog Is men doorgegaan. 

Mobilisatietijd en oorlog 
In de mobilisatietijd werd Bethel gevorderd voor huisvesting van 
militairen. Het werd tevens kantine en er werden Rooms Katholieke 
diensten voor de soldaten in gehouden 

Mobilisatie 1939. Militairen voor Bethel. Op de achtergrond de hooibergen van 
Van Leersum met daarachter rechts de gasfabriek. 

Holevoet 10e jg. nr 9; 25-11-1927. 
Gemeenschapsbode, 5e jg. nr. 6, blz. 44; dec. 1927 
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In 1940 vestigde Weyers tijdelijk zijn kleermakerij in de voorkamer, 
want zijn eigen werkplaats en winkel waren verwoest. De NCGB 
hield er één middag in de week een bijeenkomst voor de jeugd. 
Men begon en eindigde met gebed; er werd een verhaal uit de 
Bijbel verteld en veel gezongen, leder kind kreeg een stempelkaart. 
Elke keer kwam er een stempel bij. Een volle kaart leverde een 
verrassing op. 
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Gedurende de oorlogsjaren werd het gebouw ook voor heel andere 
doeleinden gebruikt. Toen de Duitsers de Holevoetschool 
vorderden om de organisatie TODT in te vestigen, werden een deel 
van de schoolbanken naar Bethel gebracht. Zo kon een deel van 
de leerlingen nog les krijgen. In het speelkwartier werd er gespeeld 
op het terrein van Piet van Doorn, de wagenmaker. 
De familie Van Doorn kwam in 1932 vanuit Elden bij Arnhem in 
Scherpenzeel wonen. In november 1944, op een zaterdagmiddag, 
kwamen er twee Eldense buren op bezoek. Zij hadden een 
bijzonder verzoek. Zij vroegen onderdak voor twee nachten voor 
maar liefst 26 personen! Na de slag bij Arnhem had deze groep 
bewoners van Elden, waaronder baby's en bejaarden, besloten om 
naar familie in Loosdrecht te vluchten. Ze zwierven al zes weken 
rond en hadden een paard, een koe en een hond bij zich. Eindelijk 
lukte het om de Rijn over te steken en ze hadden de nacht 
daarvoor in Arnhem geslapen. Nu wilden zij op doortocht in 
Scherpenzeel overnachten. Van Doorn kon en wilde geen neen 
zeggen. Hij zei de koeriers dat ze de groep konden halen en dat hij 
alles verder zou regelen. Hij ging buren en kennissen af, maar 
velen hadden al evacués in huis. Een gedeelte kon worden 
ondergebracht en het grootste deel moest in Bethel slapen. De 
stoelen werden naar de werkplaats gebracht en tafels werden 
klaargezet. De vloer werd zoveel mogelijk bedekt. De evacué van 
Van Doorn schilde een weckketel vol aardappels. Weckflessen met 
groenten en vlees werden opengemaakt. Zo was er, zij het wat 
provisorisch, eten genoeg. 
Toen de groep arriveerde was dat een droevig gezicht. Het 
gezelschap was zichtbaar blij met het onderdak. Tragisch was dat, 
toen ze er nog maar net waren, de herdershond door een Duitse 
auto werd doodgereden. Een melkboer, die bij het gezelschap zat, 
had alle zuivelbonnen meegenomen. Aan melk enz. dus geen 
gebrek. Na het eten werd de was in de week gezet. Daarna ging 
men moe naar bed. Een bakker uit de groep bakte alvast het brood 
voor de volgende dag. Die dag hebben de vrouwen de hele dag 
gewassen. Vooral een grote luierwas. Alles verliep voorspoedig en 
's maandags werd de reis voortgezet. 
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Bij Steinmann, de buurman, had men twee onderduikers; een jodin 
met haar zoontje. Op een dag werd Van Doorn door een 
Duitsgezinde Scherpenzeler staande gehouden die hem zei: "Weet 
jij dat de buren joden in huis hebben?" Geschrokken en boos 
antwoordde Van Doorn: "Daar hebben wij niets mee te maken." 
Direct daarna ging Van Doorn naar Steinmann om hem te 
waarschuwen. Dezelfde dag zorgde de gereformeerde predikant 
ds. Jonker voor een ander onderduikadres. 

In 1944 kocht de eerder genoemde Brand Valkenburg het hele 
gebouw voor f 7000,-. In de akte worden de huurders vermeld: G. 
Steinmann, loodgieter, betaalde 4 gulden huur per week; de Chr. 
Gemeenschaps Bond huurde het lokaal voor 1 dag per week voor 
ƒ1,-. Hetzelfde bedrag rekende men voor Aartje Osnabrugge, die 
er orgelles gaf. 
Foto op het voorblad: Piet van Doom voor het manufacturenwinkeltje van mej. 
De Ruiter. Achter dit winkeltje lag dus Bethel. 

{wordt vervolgd) 
H.M. van Woudenberg 

1749-1999:250 JAAR VALKENBURG 

Het is mooi dat veel te achterhalen is, want daardoor weten we dat 
de VALKENBURGERS zich, met de vestiging van ene Georgius / 
Joris Faickenborgh in 1749 in Scherpenzeel, nu zo'n 250 jaar in 
deze gemeente bevinden. 
Het leek mij een aardige gelegenheid deze, in onze gemeente 
geen onbekende familie, eens naar voren te halen. Ik heb nogal i 
wat verzameld en vind het blad van onze vereniging het juiste f 
medium om van die gegevens wat blijk te geven. Niettemin heb ik '1 
me bepaald tot wat zich in Scherpenzeel blijvend gevestigd heeft, 
met af en toe een aanwijzing, waar iemand van het mannelijke 
geslacht heen gegaan is. 
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In 1975 IS er een reünie geweest van "Valkenburgers" en "Van 
Valkenburgers" in de plaats Valkenburg, ter gelegenheid van het 
90-jarig bestaan van de V W van die plaats. Het was de opzet dat 
te herhalen bij het 100-jarig bestaan. Gezien het feit dat het aantal 
deelnemers vele malen groter was dan gedacht, is dat laatste niet 
gebeurd. Eenieder, die een overzicht van zijn familie had, was 
verzocht dat beschikbaar te stellen. Ik heb toen een blauwdruk 
gemaakt en toegestuurd. Uiteraard is dat daar opgehangen. Dat 
heeft gevolgen gehad. 

Het was bekend, dat zich in 1749 ene Joris Faickenborgh in de 
echt verbond met Meinsje Roelophs van Oick. Het was niet te 
achterhalen hoe oud hij was, noch waar hij vandaan kwam of 
geboren was. Wel blijkt uit het huwelijk, dat op 28 sept. 1749 in de 
Ned.Herv.Kerk werd gesloten, dat JORES "tamboer in het Reg. 
van de Hr. Luijtenant generaal Ronph dienende in de Comp. van 
de Hr. Cap. Valat", mcv Cap.Valat diende of gediend had. Dit 
wetende, ben ik naar het Rijksarchief in den Haag gegaan. Ik kreeg 
daar toen het boek van dat regiment. Dat werd bladeren geblazen, 
maar met succes, want ik vond daar iets over onze Joris: wanneer 
hij in dienst was genomen, zijn lengte en leeftijd, en waar hij 
vandaan kwam. En dat was 's-Hertogenboschü Maar dat wist ik 
nog niet toen wij die reünie in Valkenburg hadden. 

Bij die reünie, was ook ene Rob van Valkenburg. Die belde mij later 
op met de mededeling, dat hij alles verzamelde van Valkenburgers, 
waar ook ter wereld, maar van onze tak had hij niets. Of hij mijn 
gegevens mocht hebben. "Natuurlijk", was mijn antwoord en toog 
naar Roosendaal, waar hij toen woonde. Hij vond dat wij familie 
waren vanwege mijn gelijkenis met zijn vader, de inplant van ons 
hoofdhaar en de vorm van de handen. Enig bewijs daarvoor was er 
niet. Maar dat kwam toen ik hem naderhand mijn informatie over 
JORIS meedeelde. Want het bleek dat hij wist, dat deze in de Sint 
Jan in den Bosch gedoopt was op 5 augustus 1725, maar niet wist, 
waar GEORGIUS, de Latijnse naam voor Joris, gebleven was. 
Toen bleek dat we inderdaad van de Bossche Stam waren, kreeg 
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ik er nog wat informatie bij. Het interessant daaraan was dat ik te 
weten kwam dat ene Peter Peterszoon "Uyt lant van Valckenburgh" 
zich pim. 1635 in den Bosch vestigde en verder als Petrus van 
Valckenborgh het leven is doorgegaan. Daar ligt, voor zover 
bekend, de oorsprong. 

Ik heb u toegezegd me te bepalen tot hen die zich in Scherpenzeel 
hebben gevestigd. De eerste was dus: 
JORIS, die in den Bosch geboren was en gedoopt op 5 augustus 
1725. Hij was Rooms Katholiek. Als militair trokken zij in die tijd van 
hot naar her. Hij heeft ook in Arnhem gelegen en vandaar uit 
hielden ze oefeningen, waarschijnlijk ook in de buurt van 
Scherpenzeel. Och ja, en als je dan een aardig meisje tegenkomt, 
wil daar nog wel eens wat uit groeien. Mogelijk is dat met 
MEYNSJE ROELOPHS van OICK ook zo gegaan, want anders is 
er geen verklaring, waarom een RK-jongen in die tijd met een 
protestants meisje omgang hield. Hoe het ook zij, ze trouwden op 
28 sept. 1749 in de Ned. Herv. Kerk in Scherpenzeel met als getuige 
vader Roeloph van Oick. Wel moest Joris wat beloven. In het 
huwelijksregister staat een aantekening, nl. "Den bruijdegom, die 
Roomsch Catolijk is, heeft voor ons verklaart, dat alle de kinders, 
die zij men pcreeren, moghte in de gereformeerde religie zouden 
opgevoedt en onderweesen worden". Aldus geschiedde. 

Uit het boek "De geschiedenis van de Grote Kerk in Scherpenzeel" 
van Henk van Woudenberg blijkt, dat Joris als opperman heeft 
meegewerkt aan de restauratie van de kerk in 1758. De afwikkeling 
van deze restauratie leidt tot een proces, waarbij ook Joris als 
getuige optreedt. 
Het moge bekend zijn, dat in die tijd er velen waren, die hun brood 
verdienden als wolkammer of spinster. Door de vele heide in de 
omgeving werden er veel schapen gehouden. Dat bracht ook 
allerlei werkzaamheden met zich mee. Ik haal dit even aan, omdat 
verderop blijkt, dat velen een beroep hadden dat daarmee verband 
hield. 
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JORIS en MEIJNSJE krijgen 5 kinderen: 
Jenneke, ged. 12 juli 1750 
Catharina, ged. 13 maart 1754 
Francina, ged. 5 juni 1757 
Comelis, ged. 18 nov. 1759 
Christina, ged. 7 okt. 1764 

Meijnsje is in 1765 overteden. Joris trouwt dan voor de 2e maal op 
20 april 1766 met CORNELIA JANS. Zij was de weduwe van Evert 
Harmsen van Brummen. Zij heeft de opvoeding verder ter hand 
genomen. Kinderen zijn uit dit huwelijk niet voortgekomen. 
Opmerkelijk is wel, dat in het kerkelijk register op dat moment 
vermeld wordt dat Joris van Valkenburgh huwt. Dat van is 
oorspronkelijk correct. 
Uit het doopregister, evenals uit het huwelijksregister, samenge
steld door Henk van Woudenberg, blijkt ten tijde van de doop van 
Catharina het gezin "aan het Oosteynde in S." te wonen. 
JORIS wordt 75 jaar en overtijdt 6 aug. 1800 in Renswoude. 
Hoogstwaarschijnlijk is hij dan bij een dochter in huis. 
CORNELIS is de enige zoon van Jons. Hij is gedoopt in de 
Ned. Herv. Kerk in Scherpenzeel en trouwt op 7-10-1781 Nölleken 
Hinnekamp, dochter van Brand Hinnekamp en Grietje Brands van 
Donkelaar, ged. 20-5-1762. 
Die Cornelis is niet zo oud geworden en Nölleken ook niet. 
Cornelis, ged. 18-11-1759 ov. 5-5-1808 Rhenen 
Nölleken, ged. 20-5-1762 ov. 9-4-1808 S'zeel. Waarom Cornelis 
met zijn vrouw naar Rhenen is vertrokken, is niet bekend. Dat zij 
daarheen zijn gegaan blijkt uit het feit, dat hun laatste kind in 
Rhenen is gedoopt. Hoe het ook zij, er worden 7 kinderen ter 
wereld gebracht. 

Meine, geb. 3 nov. 1781 vermoedelijk vroeg ov. 
Meintje, geb. 1 jan. 1783 
Hendrik, geb. 14 nov. 1785 ov.Bennekom 9 dec. 1869 
Grietje, geb. 4 aug. 1789 
Catharina, geb. 15 mei 1792 te Woudenberg 
Hendrikje, geb. 28 juni 1795 
Brand, gedoopt 20 okt. 1805 te Rhenen. 
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Het is duidelijk naar wie Brand vernoemd is. Hoeveel kinderen door 
Brand Hinnekamp en zijn vrouw zijn opgevangen is niet zo 
duidelijk, maar van de jongste BRAND lijkt het zeer waarschijnlijk. 
Alhoewel de bakermat van de Valkenburgers bij Joris ligt, is de 
uitgebreidheid van de familie aan deze Brand te danken, c.q. te 
wijten. Het zit er dik in, dat zijn grootouders, of wie zijn opvoeders 
ook waren, met deze jongen behoorlijk in hun maag zaten. Ik loop 
hierbij wat vooruit op wat volgt, maar hij is gedoopt op 20 okt. 1805 
en het eerste kind is geboren op 29 mei 1822, dus toen hij 16 jaar 
was. Zonder toestemming van de koning mocht hij niet trouwen. 
Dat heeft dan ook pas op 7 mei 1825 plaats gevonden, maar toen 
waren nog 2 kinderen geboren. 

Brand heeft 3 vrouwen gehad en alle 3 hebben ze geweten hoe 
hun echtgenoot was. Het laatste kind is geboren 13 jan. 1869 toen 
Brand dus 63 was. Zijn toenmalige vrouw was 41 jaar. Ja, die 
Brand kon er wat van! Het is dus geen wonder, dat onze stam in 
1975 in Valkenburg met zo velen aanwezig was, zodat de 
plaatselijke V W er geen brood in zag, om tijdens het 100-jarig 
bestaan daarvan nog eens een reijnie te organiseren!! 
Brand was, zoals in die tijd met velen het geval was, werkzaam in 
een weverij. Hij is gedoopt in Rhenen op 20 oktober 1805 en 
overleden in Woudenberg op 18 februari 1873. Zijn eerste vrouw 
was: 
Neeltie van Veenschoten, geb. 6 juli 1800 te Woudenberg en 
ov. 16 dec. 1837 te Scherpenzeel. Brand huwde haar op 7 mei 
1825 te Woudenberg. Zij schonk hem 9 kinderen, te weten: 

Comelis, geb.29 mei 1822 te Woudenberg 
ov. 12 jan. 1895 te Scherpenzeel 

Reyertje, geb. 1 okt. 1823 te Woudenberg 
ov. 28 juli1847 te Woudenberg 

Gerrit, geb. 11 apr. 1825 te Woudenberg 
ov. 5 aug. 1837 te Woudenberg 

Neelda, geb. 5 apr. 1826 te Woudenberg 
zij huwt 26 juni 1847 met Gerrit Klopper, 
wonend te Rotterdam. 
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Teunis, 

Jan Jacob, 

Willem, 

Hendricus, 

Hendrikus, 

geb. 5 apr.1827 te Woudenberg 
ov. 23 nov.1872 te Woudenberg 
geb.29 apr.1829 te Woudenberg 
hij vertrekt naar Veenendaal 
geb. 12 nov.1830 te Woudenberg 
ov. 6 dec. 1830 te Woudenberg 
geb.30 juni1833 te Woudenberg 
ov. 2apr.1836teScherpenzeel 
geb. 7 nov.1837 te Scherpenzeel 
verdere gegevens niet bekend. 

Het is duidelijk, dat het gezin Valkenburg-van Veenschoten tot en 
met 1833 in de "Knaapstraat" in Woudenberg woonde en intussen 
naar Scherpenzeel verhuisde. 

Een moeilijkheid bij de naspeuringen in Scherpenzeel is het feit, 
dat het zgn. "in- en uitgaand register" tijdens de oorlog in mei 1940 
teloor is gegaan. Het register van de N.H.Kerk te Scherpenzeel kan 
uitkomst bieden, voor zover het lidmaten betreft. Helaas is dat niet 
beschikbaar bij de ver. Oud-Scherpenzeel. Een kopie daarvan zou 
handig zijn. 

Nadat Brand's 1 e vrouw Neeltje van Veenschoten op 16 dec. 1837 
was overleden, huwt hij op 24aug. 1838 te Scherpenzeel met 
Teunisie van Schuilenburg. Die "brave" Brand heeft er ook nu weer 
geen gras over laten groeien, want op 1 dec. 1838 wordt het eerste 
kind geboren, terwijl hij pas in augustus met haar gaat trouwen. 
Teunisje van Schuilenburg was spinster, geb. 22 nov. 1820 te 
Scherpenzeel, ov. 16 jan. 1850 te Woudenberg 
zij schonk hem 6 kinderen: 

Barend, geb. 1 dec. 1838 te Scherpenzeel 
ov. 7 jan. 1908 te Woudenberg 

Neeltje, geb. 2aug. 1840 te Scherpenzeel 
ov. 26 jan. 1842 te Woudenberg 

Cornelia, geb. 29mrt. 1843 te Woudenberg 
verder alleen bekend dat zij wel gehuwd is. 
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Hendrik, geb. 17 jan. 1845 te Woudenberg 
ov. 23nov. 1919te Loosdrecht 

Willemijntje, geb. 17 jan. 1848 te Woudenberg 
ov. 9 juli 1848 te Woudenberg 

Willem, geb. 27 juni 1849 te Woudenberg 
ov. 14 dec. 1849 te Woudenberg 

Uit deze reeks blijkt, dat men weer tussen 1840 en 1842 van 
Scherpenzeel naar Woudenberg (de Knaapstraat) verhuisd is. 
Brand blijkt bij het 3e huwelijk zijn "streken" op 45-jarige leeftijd niet 
afgezworen te hebben. Bij het huwelijk met ene Klaasje 
Gaasenbeek op 3 mei 1851 wordt de eerste zoon Albert geëcht, 
m.a.w., die is geboren voordat hij met haar trouwde. 
Klaasje was 22 jaar, toen zij zich door de 45-jarige Brand liet 
verleiden. Bij dat huwelijk is o.a. getuige de oudste zoon van 
Brand, Cornells, die de schrijfkunst niet machtig is. Wij zullen de 
getallen verder laten spreken. 
Klaasje Gaasenbeek, geb. 1 febr. 1828 te Woudenberg, huwt 3 
mei 1851 te Woudenberg de op 20 okt. 1805 geb. Brand. Zij was 
naaister en is ov. 24 jan. 1869 te Woudenberg. 
Kinderen; 

Albert, 

Comelis, 

Alida, 
Bertha, 

Brand, 

Nicolaas, 

Comelia, 

geb. 1 febr. 1851 te Amersfoort en gaat naar 
Utrecht, zij weri<te blijkbaar in Amersfoort 
geb. 10 nov. 1853 te Woudenberg 
ov. 28 sept. 1868 te Woudenberg 
geb. 18apr. 1856 te Woudenberg 
geb. 31 juli 1859 te Woudenberg 
ov. 26aug. 1859 te Woudenberg 
geb. 25 juli 1860 te Woudenberg 
ov. 21 jan. 1930 te Utrecht 
geb. 22aug. 1863 te Woudenberg 
ov. 2 juni 1941 te Utrecht 
geb. 13 jan. 1869 te Woudenberg 
ov. 29mei 1876 te Woudenberg 

Ik weet niet of het u opvalt, maar Brand is geb. 20 okt. 1805 en 
het laatste kind, dat door hem werd aangegeven werd geboren op 
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13 jan. 1869, toen hij dus 63 jaar was. Of ik, als nazaat van mijn 
bet-overgrootvader daar nou zo trots op moet zijn, betwijfel ik zeer! 
Uit het voorgaande is het u waarschijnlijk duidelijk geworden, dat bij 
een volgende opstelling van deze genealogie veel andere, oudere 
Valkenburgers zullen herkennen wie hun overgrootvader was. Zij 
zullen hun grootvaders in vele gevallen wel kennen en er achter 
komen, hoe het zit. 

{Wordt vervolgd) 
J.H. Valkenburg, 

alias Jan van Kees van Teus 

DE BUSCHAUFFEUR 
In de tijd van mijn geboorte was het bezit van een auto nog iets 
heel bijzonders. Misschien beschikten de burgemeester en een 
enkel bevoorrecht persoon over een dergelijk, gevaarlijk 
mechanisme. Zelfs mijn vader, een van de twee huisartsen die 
Scherpenzeel toen rijk was, bezocht zijn patiënten tot ver in de 
omtrek op de motor. 

Het enige automobiele contact met de buitenwereld werd door 
een bus onderhouden. Naar onze huidige begrippen was het een 
gammel en aftands geval, waarin hooguit twintig personen plaats 
konden vinden. Wilde mijn moeder boodschappen gaan doen in 
Amersfoort, dan was zij op die bus aangewezen. Het was een 
hele onderneming, die dagen van te voren voorbereid moest 
worden. Op de dag zelf ging zij dan, meestal vergezeld van een 
vriendin, op weg en ondernamen zij de wereldreis van wel 18 
kilometer. Gepakt en gezakt kwamen zij dan aan het eind van de 
dag terug in Scherpenzeel, moe maar voldaan van dit dagje uit. 
U kunt begrijpen dat voor ons, kinderen, de bestuurder van de 
bus een ontzettend belangrijk mens was. Die had wat in de 
maatschappij bereikt en we keken dan ook hoog tegen hem op. 
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Het enige automobiele contact met de buitenwereld werd door een bus 
onderhouden . 
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Uiteraard stond bij mij vast dat ik, hoewel ik aanvankelijk bakker 
wilde worden, buschauffeur ging worden, want dan stelde je iets 
voor in de maatschappij. Bovendien zag je nog eens wat van de 
wereld. Hoe weinig kon ik bevroeden dat ik de laatste 36 jaar van 
mijn 'arbeidzaam' leven op kantoor zou doorbrengen? 

Wij woonden in Amsterdam en ontdekten op een gegeven 
moment dat er in de buurt van Scherpenzeel een camping was 
en wij slaagden erin daar een plaats te krijgen. Heerlijke 
weekeinden en vakanties hebben wij daar doorgebracht. Ik 
voelde mij weer helemaal thuis in mijn geboortedorp. 

Toen ik in de VUT ging, groeide meer en meer het idee dat wij 
Amsterdam maar moesten verlaten en als het enigszins kon naar 
Scherpenzeel verhuizen. Door een stom toeval slaagden wij er al 
spoedig in een mooi huis te bemachtigen. Wij zeiden Amsterdam 
vaarwel en hallo tegen ons dorp. Maar ja, daar sta je dan. Wat 
moet je nu met al die vrije tijd beginnen? Mijn vrouw was na een 
paar weken al gecharterd als vrijwilligster in het "Huis in de Wei". 
Voor mij echter bleek het niet zo gemakkelijk iets te vinden. 
Vrijwilligerswerk bij Pro Juventute (= "voor de jeugd": naam van de 
vereniging die zich het lot van verwaarloosde kinderen aantrekt, red.), 
waar ik in Amsterdam volop mee bezig was, kenden ze hier in 
Scherpenzeel niet. Blijkbaar wordt de jeugd op het platteland niet 
zo verwaarloosd en niet zo crimineel als in de grote stad. Tot 
iemand mij op het idee bracht me aan te melden als chauffeur op 
de buurtbus. Na de keuring en een proefrit werd ik toegevoegd 
aan het korps chauffeurs. 

ledere rit genoot ik volop van het prachtige landschap. Geloof het 
of niet, maar het was iedere rit weer anders. Het wisselen van de 
jaargetijden, een andere lichtval van de zon, weer andere 
kleuren, kiemende gewassen in de lente en kleurende bomen in 
de herfst. In een woord: prachtig! 
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Als ik tijdens een rit dan een moeder met een stel koters in de 
bus kreeg, die vol ontzag hun kaartje aan de mijnheer achter het 
stuur gaven, dan moest ik weer denken aan dat jochie, dat zo 
veel jaren geleden vol bewondering in de Dorpsstraat stond te 
kijken naar die machtige bus naar Amersfoort. 

Had ik dan toch wat bereikt in de maatschappij? 

Hans Blees 

NIEUWE AANWINSTEN 

Tijdens de zomersluiting van ons documentatiecentrum hebben 
wij toch nog voorwerpen, foto's e.d. mogen ontvangen. 
Iedereen willen wij daarvoor hartelijk danken. 

Mevr. J. den Hartog-de Korte 

Mevr. Roelofsen 
Fam. Zwaan 

Mevr. Van Doorn 
Familie van dokter Blees 
Familie van dokter Renken 
Familie van tandarts Cramer 

* Wandel- en fietskaart van 
Gelderland, eind jaren '30. 

* Grote, houten snijbonenmolen 
* Akte aankoop pand 

Wilhelmina Ziekenverpleging, 
Dorpsstraat 180-182. 

* Gekalligrafeerd feest
programma van 10 jaar 
voorzitterschap mevr. Zwaan 
van Ned. Bond van 
Plattelandsvrouwen. 

* Divers historisch materiaal 
* Fotomateriaal 
* Fotomateriaal 
* Fotomateriaal 
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AVONDWANDELING DOOR HET BUITENGEBIED 
VAN SCHERPENZEEL 
Onder leiding van Johan Lagerweij en Gert van de Peut maakten 
we op 1 juni jl. kennis met de mooie natuur aan de noordkant van 
ons dorp. Het gebied tussen boerderij "De Wittenberg" en 
boerderij" 't Willaer" werd verkend. 
Wat vroeger het voetbalveld van Scherpenzeel was, is nu 
ingezaaid met koolzaad. Door het Utrechts Landschap is er een 
paddenpoel gegraven. 
Ook maakten we kennis met het duivelsnaaigaren en zagen we 
heksenbezems in een boom. Ons werd verteld dat op De 
Wittenberg de bosuil broedt en op "t Willaer de kerkuil. We 
hadden nog een onverwachte ontmoeting met een reegeit. Het 
verschil tussen een schaapskooi in het veld en bij een hofstede 
werd ons op heldere wijze uit de doeken gedaan. 

Aan het eind van de wandeling, in het gebouw van de schiet
vereniging, kregen we uitgebreide uitleg en werd ons een kop 
koffie aangeboden. 

Een zeer boeiende wandeling. 

Een van de deelnemers 

EEN VERGETEN HANGSLOT 
Het slot waarover het in dit artikel gaat, is november 1998 bij het vernieuwen 
van het dak van boerderij "Orel" gevonden onder het rieten dak op een van de 
gebinten. De bewoner, de heer J. van de Pol, heeft dit slot aan de vereniging 
"Oud Scherpenzeel" geschonken. Inmiddels is het slot door de ROB 
geconserveerd. 

De omschrijving van dit hangslot in de termen zoals die voor 
sloten en sleutels gebruikelijk is, is als volgt: "Een ijzeren 
consolevormig hangslot met een geheel uittrekbare, ronde 
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insteekkraambeugel met spreidveren aan de beugelpoten". Een 
fraaie volzin, vindt u niet? 
Het betekent dat er in het slot geen beweegbare slotschoot 
aanwezig is, maar dat deze door een aantal verende strips aan 
de beugel in het slot wordt vastgezet. Om deze veren samen te 
drukken moet de sleutel ca. 90° worden gedraaid. De veren 
worden dan tegen de beugelpoten gedrukt, waarna de beugel 
kan worden uitgetrokken, (zie tek.) 

Uit: Achter slot en Grendel, K. T. Meindersma 

Het is een principe dat in de 17® - 18® eeuw veelvuldig werd 
toegepast. In geheel West-Europa werd dit type hangslot van 
klein tot groot gemaakt. Echt zeldzaam is het gevonden hangslot 
dus niet. 
Maar wat het zo interessant maakt, is de goede staat waarin het 
na al die jaren nog verkeert. De meeste oude sloten bevinden 
zich in musea of bij verzamelaars Wanneer ze als bodemvondst 
worden aangetroffen, zijn ze meestal in zeer slechte staat Om uit 
de hoeveelheid roest dan nog iets fatsoenlijks te maken, is vaak 
onbegonnen werk. 
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Doordat het gevonden exemplaar mogelijk wel 200 jaar 
onopgemerkt op het gebint heeft gelegen, verkeert het nog in 
zo'n fraaie staat. Toch mankeert er het een en ander aan het slot. 
Misschien dat het daarom wel daar op dat gebint terecht 
gekomen. 

Bekijken we het slot eens wat nader (zie foto). Op de bovenkant 
van de beugel staan 2 ingeslagen ronde merkjes. Ze zijn niet 
meer leesbaar, maar het zullen de merkjes van de slotenmaker 
zijn. Aan iedere poot van de beugel hebben oorspronkelijk 3 
verende strips gezeten. Dat maakte het een redelijk veilig slot 
voor die tijd. Hoe meer veren, des te moeilijker is het slot zonder 
sleutel te openen. De linker poot heeft nu nog maar een veer en 
de rechter nog twee. De aanhechtplaats van de aangesmede 
veren is bij dit type slot een kwetsbaar punt. 

De sleutel in niet massief, maar gemaakt van gerold en dubbel-
gevouwen plaatijzer. Niet ongebruikelijk voor die tijd. 
Waarschijnlijk is hij ooit gerepareerd, want er zit een plek koper-
soldeer op. De buitenste poot van de baard is afgebroken. 
Omdat bij dit type slot de beugel geheel los komt van de slotkast, 

I ligt zoekraken of verwisselen van de onderdelen voor de hand. 
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Om dit te voorkomen houdt een staafje of een kettinkje de beugel 
bij het slot. Dit onderdeeltje ontbreekt. Ondanks het feit dat de 
linker poot niet geheel intact is, de beugelveren en de sleutel op 
dezelfde plaats incompleet zijn (maar gelukkig op dezelfde 
plaats) is het slot toch nog bruikbaar. De rechter helft werkt nog 
steeds. De veiligheid is echter wel een stuk minder geworden. 

Toch al met al een mooi slot. 

Hans de Jong 

Uit: Les Sciences, les Art liberaux. Serrurerie - ca. 1795 
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31 



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 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 DIJ activi 
teiten in het bedrijfs 
leven verenigingen en 
scholen We we en wat 
er leeft ook els 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 


