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VAN DE BESTUURSTAFEL 
We kunnen het millennium mooi afsluiten. In stilte hadden we er 
op gehoopt en het is gebeurd: het 400^ lid heeft zich aangemeld! 
Binnen twee jaar 100 leden erbij. Een nieuwe mijlpaal voor onze 
vereniging. Voor ons als bestuur een goede opsteker om zo door 
te gaan. 
Ander nieuws is dat er een goede computer beschikbaar is gesteld 
door Hermac Power Systems bv, Stationsweg 416, Scherpenzeel. 
Hartelijk dank daarvoor. Een wens is in vervulling gegaan. We hebben 
er diverse plannen mee. We houden u op de hoogte. De eerste 
activiteiten zijn al achter de rug. De volgeboekte excursie naar Studio 
van Leuveren was een succes. In dit nummer vindt u de geschiedenis 
van het bedrijf verhaald. 
De vereniging was ook aanwezig op de hobbypresentatie van de 
jubilerende SOS in de Sterrenweide van Huis in de Wei. 
Natuurlijk ging de meeste aandacht uit naar de oude foto's. 
Inmiddels hebben een aantal mensen een bezoek aan ons 
documentatiecentrum gebracht om eens rustig verder te kijken. 
De avond met de dialezing over "De Nap" werd zeer goed 
bezocht. Met mooie dia's en verhalen over 'de jongens van De 
Nap', verteld door Joh. Lagerweij. 
Een nieuw initiatief is het bezoek van jeugdverenigingen aan ons 
documentatiecentrum. Zij bekeken oude foto's, deden 
genealogisch onderzoek en hadden veel vragen over de 
geschonken voorwerpen op de zolder. 

Jarenlang zit ons lid Jan de Lange namens de vereniging in het 
bestuur van de Scherpenzeelse W V . Nu neemt hij afscheid. 
Jammer, want hij vertegenwoordigde onze vereniging op een 
bijzonder goede manier. Jan, bedankt voor je inzet al die jaren. 
Het bestuur zoekt nu een nieuwe vertegenwoordiger. Die zal ook 
hard nodig zijn nu de W V een drukke tijd tegemoet gaat in 
verband met de zoektocht naar een nieuw onderkomen. Is er 
iemand die de taak van Jan wil overnemen? Inlichtingen bij Jan 
de Lange, tel. 033-2771850. Opgave bij de voorzitter van onze 
vereniging. 
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Na de beslissing om een nieuw gemeentenuis aan de Dreef te 
bouwen is het stil geworden rond de plannen met het huidige 
gemeentehuis. Wij konden het niet laten om in een open brief 
aan het gemeentebestuur nogmaals te wijzen op het belang om 
de hele buitenplaats in één hand te houden. Verder hebben wij 
nogmaals aangeboden om zitting te nemen in de commissie die 
de toekomstplannen gaat onderzoeken. 
In een andere brief aan het College van B & W uitten we onze 
ongerustheid over het plaatsen van een antenne-installatie door 
Dutchtone op de toren van de Grote Kerk. Wij vinden dit niet 
passend op een monument en zijn bang voor een 
precedentwerking. Mocht het gemeentebestuur toestemming 
geven dan zullen wij daartegen een bezwaarschrift indienen. 
Onze jaarvergadering op 8 februari staat in het teken van onze 
plaatselijke schietvereniging. Zij verzorgt t.g.v. haar 100-jarig 
bestaan een avond voor Oud Scherpenzeel. Dat belooft iets 
speciaals te worden. Er staat een uitnodiging elders in dit 
nummer. 
Bij de bestuursverkiezingen is de heer J. Osnabrugge aftredend 
en herkiesbaar. Onze secretaresse mevrouw E. Bitter-Boshom 
en de heer H. van Ginkel hebben gemeend te moeten aftreden 
en stellen zich niet meer herkiesbaar. Negen jaar heeft mevrouw 
Bitter-Boshom zich op voortreffelijke wijze ingezet voor onze 
vereniging. Hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking! Het viel 
niet mee een zelfde attente en nauwgezette secretaresse te 
vinden. Toch hopen wij daarin geslaagd te zijn. Het bestuur stelt 
voor om mevrouw A. Schimmel-van de Bovenkamp als 
bestuurslid te benoemen in de plaats van mevrouw Bitter. 
De heer Van Ginkel heeft zes jaar in het bestuur gezeten. Hij 
hield zich vooral bezig met het organiseren van de jaarlijkse 
excursie. Eerst alleen en later met de al eerder genoemde Jan de 
Lange. Verder hielp hij waar het kon. Jammer dat hij de tijd niet 
meer heeft om bestuurslid te blijven. Het bestuur dankt ook hem 
voor zijn inzet voor de vereniging. Wij hebben nog geen 
vervanger gevonden, maar hopen op de jaarvergadering iemand 
voor te kunnen stellen. Namen van andere kandidaten kunnen 
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voor 31 januari 2000 schriftelijk ingediend worden bij de 
secretaresse, mevrouw Bitter-Boshom, ondertekend door vijf 
leden. 
Wij wensen u fijne dagen toe en een millenniumproof begin. 
Graag tot ziens op 8 februari. 

Het bestuur 

TIEN JAARGANGEN INGEBONDEN 
Al tien jaar geeft de Ver. Oud Scherpenzeel een eigen blad uit met 
allerlei wetenswaardigheden over Scherpenzeel en haar bewoners. 
Dat stapeltje bladen is soms maar moeilijk bij elkaar te houden, 
maar ons lid de heer J. van Doleweerd verstaat de kunst de 
nummers vakkundig in te binden. 
Wanneer de veertig nummers met index worden ingebonden met 
linnen omslag ligt daar een prachtig naslagwerk voor de somma 
van slechts ƒ 55,-. Vindt U zo'n turfje te dik dan kan het ook in twee 
banden. De nummers van de eerste zes jaar en de andere vier 
jaargangen met de index ieder in een band kosten dan samen 
ƒ65,-. Wilt U echter een luxueuze uitgave met leren rug of met 
perkament dan is dat ook mogelijk, prijs op aanvraag. 

Mocht U een of meerdere nummers kwijt zijn, neem dan contact op 
met mevrouw R. Penning, tel. 033-2778620. Tegen betaling van 
ƒ 2.50 per nummer kunt U het ontbrekende er bij bestellen zolang 
de voorraad strekt. 
Om de jaargangen te laten inbinden, moeten de nietjes erin blijven 
en dient U ze wel op nummer met een elastiek erom aan te 
leveren. 
Het adres van onze boekbinder is: de heer J. van Doleweerd, Glas
horst 19, 3925BN Scherpenzeel, tel. 033-2771705. 

Joh. Lagerweij. 

5 



UITNODIGING JAARVERGADERING 

Scherpenzeel geoefend door de plaatselijke schutterij. Het 
bosperceel "De Oude Kogelvanger" dankt daar nog zijn naam 

I aan. 

I Op dinsdagavond 8 februari 2000 zal de Schietvereniging | 
I "Scherpenzeel" in CR "Boschzicht" een dialezing houden over | 

I 
I "Schietvereniging Scherpenzeel 100 jaar" | 
i I 
I De schietvereniging bestaat volgend jaar 100 jaar. Maar al | 
I rond 1860 werd er in het bos aan de noordkant van | 

Over de vooroorlogse periode zijn veel boeiende verhalen te 
vertellen. Ook tijdens de oorlog werd er op de 
buitenschietbaan regelmatig geoefend en wel door Duitse | 
soldaten. i 

De Schietvereniging heeft van verschillende 
binnenschietbanen gebruik gemaakt, o.a. in "Boschzicht" en in | 
"Het Zwaantje". In 1982 werd de huidige binnenschietbaan 

«i voltooid. De leden van de schietvereniging maken hier bij de « 
I uitoefening van hun sport gebruik van vele typen wapens. Er | 
I zal veel worden verteld over het schieten in de beginjaren van | 
I de vereniging maar ook over de schietsport in de huidige tijd. | 
I Vanaf 19.30 uur bent u hartelijk welkom In CR "Boschzicht". U t 
I kunt dan alvast onder het genot van een kopje koffie of thee l 
I de oude foto's en attributen van de schietvereniging bekijken. | 
I Ongetwijfeld belooft het weer een boeiende en wellicht een I 
I knallende avond te worden. <,j 
I Het Bestuur 
« <<■ 
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STUDIO VAN LEUVEREN 

Tijdens de excursie van Oud Scherpenzeel bij Studio Van 
Leuveren op 22 oktober jl. hield Willem van Leuveren een 
toespraak. Naast een interessant verhaal over de 
familiegeschiedenis heeft hij de ontwikkeling en de 
mogelijkheden van de studio laten zien. Het was een zeer 
interessante avond. Omdat het voor iedereen wel aardig is om 
wat van de voorgeschiedenis te weten volgt hier zijn verhaal. 

De familienaam Van Leuveren wordt voor het eerst gesignaleerd 
in 1792. Het is een rustige familie van eenvoudige komaf. Via 
het medium Internet kwam ik in korte tijd achter een stukje 
waarschijnlijke oorsprong van onze familie. Van origine komen 
wij denk ik uit de streek rondom Hoevelaken-Nijkerk. Ene Jan 
van Leuveren, geb. in 1792 te Nijkerk, trouwt in Hoogland op 3 
februari 1827 met Jannetje Willemsen, geb. 1796 in Amersfoort. 
Mij is verder bekend dat ene Teus van Leuveren, geboren te 
Hoevelaken, huwde met Aaltje van de Meent uit Renswoude. Dit 
gebeurde te Woudenberg op 6 maart 1863. Zij werden 
overgeschreven in 1864 vanuit de kerk te Woudenberg naar de 
Hervormde kerk te Scherpenzeel. Waarschijnlijk woonden zij aan 
de Woudenbergse kant van ons dorp. Uit dit huwelijke werd o.a. 
een zoon geboren met de naam Hendrikus, mijn grootvader. 
Deze huwde met Heintje van Eist en uit dat huwelijk werd op 21 
september 1894 in het "Musschennest" mijn vader geboren. 

Grootvader was het type boer van één koe en één varken, een 
dagloner dus. Geheel zelf supporting en dat was ook wel nodig. 
Geheel naar die tijd kwamen er veel kinderen, 15 in totaal. Vier 
overleden op jonge leeftijd en in de mannelijke lijn zijn er 
uiteindelijk maar twee zonen die stamhouders voortbrengen. Mijn 
vader Willem en oom Evert die op de Lindenlaan woonde, na 
jaren als KNIL-adjudant in Indonesië gediend te hebben. Hij 
werkte later als boekhouder bij de Driekleur. 
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De familie Van Leuveren voor het huis in "Het Musschennest". 

Onderste rij zittend v.l.n.r: Willem van Leuveren met dochter Henny 
op schoot (zij trouwt later met Anton Methorst). 
Onderste rij staand v.l.n.r: dochter Riek van Leuveren; Hendrika van 
Leuveren-de Vries met op schoot Wil van Leuveren. Opa Hendrikus 
van Leuveren en oma Heintje van Leuveren-van Eist. 
Achterste rij helemaal links: Cor van Leuveren (zij trouwt later met Jo 
Rebergen); daarnaast Wes Pol met kind op zijn arm (fietsenhandelaar 
aan het oosteind). 
Voor de rechterboom staat Geert van Leuveren (later 
gemeenteraadslid voorde PvdA). 
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Mijn vader bouwde in 1932 het ouderlijk huis aan de Glashorst 98 
en deed dat eigenhandig, waarschijnlijk met hulp van collega 
metselaars, want dat was zijn beroep. Hij overleed in 1953 en 
mijn moeder Hendrika de Vries, waarmee hij op 1 augustus 1923 
huwde, overleed in 1968. Zij kwam van oorsprong uit Amersfoort. 
Het huis werd in 1968 uit de erfboedel verkocht aan Heuga. Het 
staat er nog wel maar is geheel insloten door de bedrijven. 
Op het Zwarte Land zag ik in 1942 het levenslicht. Een 
"achteraankomertje" was ik, zoals dat toen genoemd werd. Voor 
mij waren reeds vijf dochters en een zoon geboren. Wij voldeden 
waarschijnlijk dan ook als gezin aan het geboortegemiddelde van 
die tijd. 

Zelfde trouwde ik in 1969 met Willy Drost uit Veenendaal, en 
daarmee voldeed ik ook aan de gewoonte van deze streek, 
namelijk om de bruid uit het Veenendaalse te halen. Wij hebben 
eerst een korte tijd in het ouderlijk huis gewoond. De oudste is 
daar in 1970 geboren. Beide twee zonen zijn naar goed gebruik 
vernoemd naar de opa's Willem en Cees. Willem is 
golfclubmaker en Cees studeert informatica. 

Ook bijna alle kleinkinderen van vader en moeder zijn op het 
Zwarte Land geboren, want om een of andere onbegrijpelijke 
reden konden mijn zusters niet op vreemde grond baren. Dus als 
het zover was kwamen ze weer een paar weekjes thuis. 
Ik zal u in vogelvlucht meenemen langs mijn 57 jaar op deze 
aarde, waarvan 32 jaar in dit vak. Na de gebruikelijke opbouw 
van scholen eind jaren veertig en jaren vijftig belandde ik, 
gegrepen door het lied van Dorus (Tom Manders), "Zorg dat je 
erbij komt", op 16-jarige leeftijd bij de Koninklijke Marine 
Luchtvaartdienst. 

Na de Marine-Luchtvaart-technische-school in Den Helder te 
hebben doorlopen ging ik als grond-boordwerktuigkundige aan 
de slag. Later zou ik ook als boordwerktuigkundige op de 
Sikorsky helicopter opereren. Middels het reisbureau van Hare 
Majesteit heb ik dan ook de kans gehad op jonge leeftijd veel van 
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de wereld te zien. Nieuw Guinea wordt door de Karel Doorman 
aangedaan i.v.m. de spanningen over het eigendomsrecht. Later 
moeten wij het door toedoen van de VN toch aan Soekarno 
geven. Jammer! Vele andere reizen worden gemaakt. In totaal 
bracht ik er acht jaren door, waarvan vier op de Karel Doorman. 
Hier kwam ik ook een dorpsgenoot tegen die het wel tot bijna 
admiraal heeft gebracht: Karel Veenendaal is als schout-bij-nacht 
vlieger met pension gegaan, zijn broer Louis werkt bij de EBM. 
Met veel plezier en met een grote dosis levenservaring rijker, 
kwam ik in 1967 terug op Scherpenzeelse bodem. Het was wel 
even wennen. Zelf vrij gemaakt van de klein burgerlijke geest 
welke toch in zo'n dorpje heerste, zeker in die periode, fietste ik 
wat doelloos rond. Dat is nu over, en ik zou hier niet gauw meer 
weg gaan, al heb ik soms nog wel eens de kriebels wanneer ik 
de zee weer zie. 

Reeds tijdens mijn diensttijd werd ik gegrepen door de fotografie. 
Het vastleggen van beeld boeide mij zo dat er tijdens de 
diensttijd opleidingen werden gevolgd. De laatste twee jaar van 
mijn diensttijd was ik al volop met fotografie bezig. 
Daar de rang van admiraal-fotograaf niet bestond verliet ik de 
Marine zoals gezegd in 1967 om mij direct met industriële 
fotografie bezig te gaan bezig houden. 

Dat klink eigenwijs, maar ik zag die markt direct zitten. De 
industriële groei zat aan de beginfase en dus viel ik met mijn 
neus in de wel bekende boter, dit met de vestiging van het 
toenmalige Heuga vlak onder mijn slaapkamerraam op het 
Zwarte Land. Heuga was echter niet klant no.1. Deze eer komt 
de EBM toe. En nog steeds wordt voor beide bedrijven gewerkt. 

In 1968 vraagt Heuga mij in vaste dienst te treden. Het is in die 
tijd trendy voor grote bedrijven een eigen PR & fotoafdeling te 
hebben. Ik geef daar gehoor aan om medio 1970 weer gevraagd 
te worden om te vertrekken. 
Dan kiezen wij voor het vrije ondernemersschap. Wij verhuizen 
naar de Wilgenhof en een ruimte voor een bescheiden studio 
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wordt gevonden boven het pand waar momenteel het Olde 
Sporthuus is gevestigd. Het bedrijf gaat op 1 juli 1970 van start 
en een eerste buitenlandse opdracht wordt voor Van EIten 
Engineering uit Barneveld uitgevoerd. Vervolgens wordt een 
houtwolcementplatenfabriek in Zuid-Duitsland op de plaat gezet. 
De groei zit er goed in en 1974 gaan we naar de Stationsweg 
385, het voormalige O&O, voor de kenners onder u wel bekend. 
In 1979 bouwen wij de huidige studio aan de Pluimenweg. 
Het aantal klanten neemt toe en er wordt er volop gefotografeerd: 
van nietmachines tot VW-auto's. Video is nog niet in beeld. Dat 
verandert echter in 1983 wanneer Keiler Keukens in Roosendaal, 
waar wij op dat moment voor fotograferen, mij vraagt om een 
bedrijfsvideo te maken. Zo groeien wij met de tijd mee om nu 
volop bezig te zijn in het digitale tijdperk. 
Op dit moment werkt Eelko Fokkema bij ons als ontwerper van 
presentaties en Marnix v.'t Riet is in deeltijd bij ons, samen met 
twee stagiares, Rico en Daniel van het Technische College in 
Ede. Zoon Cees is part-time systeembeheerder. 
Ik denk dat juist door al deze ontwikkelingen in de studio, mijn 
interesse voor het verleden niet zo sterk aangewakkerd is als bij 
U. Dat wil niet zeggen dat ik er niet voor open sta, een grote 
hoeveelheid videomateriaal van Scherpenzeel en omstreken 
staat op de plank, om wanneer ik wat meer tijd ga krijgen, te 
worden gecomponeerd tot een stukje geschiedschrijving, maar 
dan op video. 

Willem van Leuveren 

Foto op voorblad: 

Familie van Leuveren op de motorfiets in het Mussctiennest. 
Voorop de tweeling Wil en Riek, dan Willem van Leuveren, Henny en 
Hendn'ka van Leuveren-de Vries. 
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BETHEL ( I I ) 

Na de oorlog 
In 1946 kocht Van Doorn Bethel met voorzaaltje en woning. Voor 
Steinmann werd er westelijk in de tuin een nieuwe werkplaats 
gebouwd. De oude schuur, die pal achter Bethel stond, werd 
afgebroken. Zo kreeg Van Doorn meer ruimte om de steeds groter 
wordende chassis voor vrachtwagens te plaatsen. 
Na de oorlog met al haar leed was er behoefte om er met elkaar 
iets goeds van te maken. Men kon weer bij elkaar zijn. Er was 
behoefte aan contact en kennis. Het verenigingsleven bloeide op. 
Er werd veel gebruik gemaakt van Bethel. Van Doorns' dochter 
Mary kan er veel over vertellen. Zij wist zich nog te herinneren dat 
de zang en de kinderzang o.l.v. Gijsbert van Zanten er in 
repeteerde. Er was een kookcursus. De Vereniging van Vrijzinnig 
Hervormden kerkten er. De accordeon- en mondharmonica
vereniging speelden er. Dokter Wensink hield er E.H.B.0.-cursus. 
Er was Engelse les en er werd een Middenstandcursus gegeven. 
Af en toe was er een trouwpartij. De Boerenpartij hield er haar 
vergaderingen. Eén keer per jaar werden er verkiezingen 
gehouden voor het waterschap de Lunterse Beek. 

In 1948 kreeg Van Doom vergunning om zijn huis, een heel oud 
pand, af te breken en er een nieuwe woning te laten bouwen. Men 
mocht in de lege pastorie van de Ned. Herv. kerk wonen. Van 
Doorn wilde liever bij zijn werkplaats blijven en zo werd Bethel 
ingericht als woning. Het podium werd slaapkamer en de andere 
ruimtes werden zo gezellig mogelijk ingericht. De twee kinderen 
vonden het prachtig. Tijdens de kroningsfeesten kwamen er nog 
vijf logees bij. Zoon Evert en zijn neef sliepen op veldbedden in de 
werkplaats. Mary en haar nichtje in het zogenaamde 'jeephok', een 
primitieve garage. Het echtpaar Steinmann was in Amsterdam. Zij 
hadden een pruimenboom met rijpe pruimen. Terwijl de ouders 
rustig in Bethel zaten te praten hadden de kinderen iedere avond 
pruimenfeest... Ook vroeger v\^s de jeugd niet zo braaf. 
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Toen de nieuwe woning klaar was, werd Bethel weer verhuurd. De 
meeste verenigingen kwamen weer terug. Een nieuwe club was de 
NCVB, de Nederlandse Christelijke Vrouwen Bond. De leden 
kwamen eenmaal per maand bijeen. Omdat mevrouw Van Doorn 
ook lid was, werd het saaie zaaltje gezelliger gemaakt: tafels met 
een papieren kleedje en bloemen erop. Met Kerst werd het met 
stemmig groen en bloemen versierd. 

De Vereniging van Vrijzinnig Hervormden 
Na de oorlog huurden de Vrijzinnig Hervormden op zondag het 
lokaal. Over deze inmiddels uit ons dorp verdwenen groep 
gelovigen is wel wat te vertellen. 
Mevrouw A.C. Woldringh-Renes en Henk Brederoo, 
bloemenverkoper en zoon van de toenmalige koster en 
kerkbestuurder, weten er meer over. De meeste leden kwamen 
van buiten Scherpenzeel. Het is waarschijnlijk gesticht als 
onderafdeling van de afdeling Amersfoort op initiatief van mevrouw 
E.M. Nusselder-van Doom, die op het Vlaskampje' aan de 
Voskuilerweg woonde. Het kerkbestuur bestond uit 5 leden: 
mevrouw Zwaan (Amrobank), de heer H. Brederoo (fruitkweker 
aan de Vlieterweg), de heer Smit (machinefabrikant tegenover de 
Heiweg), mevrouw Geyskes (van de huisarts uit Woudenberg) en 
mevrouw Homoet. H. Brederoo was tevens koster. 

De diensten werden om beurten gehouden in het koetshuis van 
'De Schans' in Woudenberg en in Bethel. Kern was: een positieve 
begrijpelijke preek, met vergelijkingen uit het leven zelf. De koster 
zette voor de dienst de boel klaar: zangboekjes, collectezakken 
enz. Het kantoor van Van Doorn werd gebruikt als consistorie. De 
diensten duurden van 10.30 - 11.30 uur en er werd gezongen uit 
de zangbundel van Joh. De Heer. Er kwamen 50 a 60 mensen, die 
zo'n ƒ70,- a ƒ 80,- collectegeld opbrachten. 
Predikanten waren ds. Van Wijhe, emeritus, ds. Ninaber, die aan 
de Eikenlaan woonde en ds. Kater, die aan de Glashorst woonde. 
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Ook kwamen er vaak gastpredikanten en Doopsgezinden, zowel 
mannen als vrouwen. Mevrouw Woldringh-Renes heeft een lijst 
van predikanten van 1944-1951. 
Voorkomende namen zijn o.a. ds. Thoden van Velzen uit Zeist; ds. 
Oort uit Naarden en ds. Groenewegen. Verder valt op dat er veel 
verschillende predikanten kwamen. 
Om wat leden te noemen: de familie Van Beunigen uit 
Maarsbergen; de heer Roos, hoofd der school in Woudenberg; 
meneer Singels en de familie Bosch. Familie Roeleveld en Lans 
naast 'De Dennen' onder Renswoude. Uit Scherpenzeel: familie 
Renken, huisarts; mevrouw Renes-Rosingh; Job van Ekris; 
Helmert Blanken; Job Methorst, winkelier; mevrouw Rank. 
Voor de Kerstfeestviering week men uit naar Boschzicht, omdat 
Bethel te weinig plaats bood. Er werd een kerstspel opgevoerd. Op 
het podium stond een kroon met vier adventskaarsen en een dikke 
kaars in het midden. De dames hadden eenmaal per maand een 
'kransje' aan huis, waar wat werd voorgelezen en gehandwerkt. Er 
werd ook catechisatie gegeven. 

Vanaf ± 1955 ging men permanent naar Boschzicht omdat Bethel 
verhuurd werd aan zaadhandel Hannisse. Rond 1961 werden de 
diensten beëindigd. De animo liep terug, de jeugd vertrok naar 
elders en enkele prominente leden overleden kort na elkaar. Het 
was financieel niet meer op te brengen om een eigen predikant te 
onderhouden. 

Bethel afgebroken 
De laatste jaren van haar bestaan staat Bethel leeg. De stoelen, 
preekstoel en andere inboedel werd verkocht. Het werd gebruikt 
als garage en rommelhok. De jonge pony 's werden er in geboren, 
omdat je vanuit het huis in de garage kon kijken om te zien hoe ver 
het er mee was. In 1968 wordt het afgebroken en op de plaats is 
nu het voorplein van carrosseriebedrijf P. van Doom & Zn. 

H.M. van Woudenberg 
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1749-1999, 250 JAAR VALKENBURG (II) 

Het zal menigeen duidelijk geworden zijn, waarom ik me bij het 
behandelen van het geslacht Valkenburg een beperking opleg. Ik 
beschrijf nog één generatie. Bestaat er behoefte aan meer 
informatie, ben ik uiteraard bereid deze ter beschikking te stellen. Ik 
verneem dat dan wel. 

Zoals te doen gebruikelijk, begin ik weer bij de oudste uit de hele 
rij. Dat was Cornelis, geb. 29 mei 1822 te Woudenberg en 
ov. 12 jan. 1895 te Scherpenzeel. 
Opmerkelijk is dat hij trouwde met een 4 jaar oudere zuster van zijn 
2e moeder. Immers, zijn vader Brand huwde voor de 2e kaar met 
Teunisje van Schuilenburg, geb. 22 nov. 1820. Hij, Cornelis, huwde 
HENDRIKJE van SCHUILENBURG, geb. 4 mei 1824. 
Hendrikje was naaister en werd heel wat ouder dan haar zuster, 
die slechts 29 jaar werd. HENDRIKJE overleed 28 jan. 1894 en 
werd dus 69 jaar. Cornelis heeft zich beter gedragen dan zijn 
vader, zoals verder zal blijken. Hij huwde Hendrikje te Woudenberg 
op 29 nov. 1845. Zij schonk hem 12 kinderen, te weten: 

Wilhelmina, geb. 31 okt. 1846 te Woudenberg 
Bartha, geb. 1848 te Woudenberg 

ov. 1 mrt. 1873 te Scherpenzeel 
Brand, geb. 7 jan. 1850 te Scherpenzeel 

ov. 13 dec. 1927 te Scherpenzeel 
huwt Anna Wagensveld 

Jan Jacob, geb. 12 mei 1851 te Scherpenzeel 
ov. 23 aug. 1916 te Scherpenzeel 
huwt Clara Buddingh 

Berend, geb. 12 febr. 1853 te Scherpenzeel 
Cornelis, geb. 15 febr. 1855 te Scherpenzeel 

ov. 25 jan. 1937 te Scherpenzeel 
huwt Comelia van der Haar 

Hendrikje, geb. 18 sept. 1857 te Scherpenzeel 
Hendrik, geb. 1 sept. 1859 te Scherpenzeel 

ov. 26 mrt. 1862 te Scherpenzeel 
Neeltje, geb. 1 apr. 1861 te Scherpenzeel 
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Gerrit, geb. 2 mrt. 1863 te Scherpenzeel 
huwt Aaltje Jansen 
dood geb. 13april1866 

Teunis, geb. 23 apr. 1868 te Scherpenzeel 
ov. 13 mei 1952 te Scherpenzeel 
huwt Teuntje Valkenburg 

Berend vertrekt naar Doorn. Hij heeft geen kinderen nagelaten. 
Gerrit gaat naar Amersfoort. Daar ben ik aldaar toevallig 
achtergekomen bij naspeuring naar andere Valkenburgers. 
Teuntje Valkenburg is de oudste dochter van Hendrik, het 4e kind 
van Brand en Teunisje van Schuilenburg, Brands 2e vrouw. 

De tweede levensvatbare zoon van Brand, is TEUNIS geb. 5 apr. 
1827 te Woudenberg, ov. 23 nov. 1872 te Woudenberg. Hij was 
wever en huwde 5 maart 1853 te Woudenberg HENDRIKA 
WAGENSVELD die naaister was en geb. 1825 te Woudenberg 

Hij had kennelijk op zijn vader gelet, want hij trouwde op 5 maart 
1853 en het eerste kind werd op 3 juni 1853 geboren. Overigens 
hadden beiden wel de leeftijd. Hendrika schonk Teunis 8 kinderen, 
te weten: 

Nicolaas, geb. 3 juni 1853 te Woudenberg 
ov. 18 okt. 1931 te Woudenberg 
huwt Hendrikje van Lunteren. 

Pieter, ov. 10 mei 1926te Veenendaal 
huwt Trijntje van Oostenbrugge 

Jan Jacob, geb. 8 febr. 1858 te Woudenberg 
ov. 10 jan. 1860 te Woudenberg 

Hendrika, geb. 31 mei 1859 te Woudenberg 
ov. 19 mrt. 1867 te Woudenberg 

Jannetje, geb. 25 mei 1861 te Woudenberg 
Neeltje, geb. 11 febr. 1863 te Woudenberg 
Teunisje, geb. 11 nov. 1864 te Woudenberg 

ov. 3 sept. 1907 te Woudenberg 
Hendrikus, geb. 23 mrt. 1869 te Woudenberg 

ov. 12 sept. 1873 te Woudenberg 
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Het is wel opvallend, dat in ieder geval 3 kinderen niet oud zijn 
geworden, terwijl de gezondheidszorg toch wel wat verbeterd was 
in die tijd. 

Wij komen nu aan een bijzondere man toe. Hij staat bij een aantal 
oudere Valkenburgers bekend als de "Oostganger". Hij heeft nl. als 
jongeman dienst genomen in de KNIL en is in het voormalige Oost-
Indië als 33-jarige getrouwd. Ook hier geldt, dat hij het "kunstje" 
van zijn vader heeft afgekeken, want op 1 sept. 1871 wordt de 
eerste kind geboren, terwijl hij op 31 okt. 1872 trouwt. Over wie heb 
ik het eigenlijk? Wel, over BAREND, geb. 1 dec. 1838 te 
Scherpenzeel en ov. 7 jan. 1908 te Woudenberg. 
Na zijn terugkeer woonde hij in de Knaapstraat en werd reizend 
handelaar. Hij huwde 31 okt. 1872 te Djokjakarta met MARIA van 
der MAAS, geb. 19 apr. 1855 te Soerabia en ov. 2 sept.1917 te 
Woudenberg. 
Het echtpaar keert 18 sept. 1881 uit Padang terug, gaat 13 juni 
1882 naar Amersfoort, maar dan weer naar Woudenberg. Zij 
krijgen 11 kinderen, te weten: 

Teuntje, geb. 1 sept. 1871 te Djokjakarta 
Cornelia Louisa, geb. 4 mei 1874 te Djokjakarta 

ov. 9 dec. 1959 te Zeist 
Comelis Hendrik, geb. 16 jan. 1877inAtjeh 

ov. 1 jan. 1947 te Amersfoort 
huwt Wilhelmina Louisa Boerwinkel 

Jan Jacob Theunis, geb. 16 jan. 1880 te Lahat 
ov. 17 mei 1938 te den Haag 
huwt Ie keer Lubbertje Wallert 
huwt 2e keerAlida Cornelia Bool 

Brandina Maria, geb. 2 jan. 1883 te Amersfoort 
Maria, geb. 9 okt 1885 te Woudenberg 

ov. 7 febr. 1906 te Scherpenzeel 
Barend, geb. 8 febr. 1888 te Woudenberg 

ov. 26 juni 1910 te Woudenberg 
Ida, geb. 9nov. 1890 te Woudenberg 

ov. Idee. 1890 te Woudenberg 
Benjamin, geb. 17aug. 1892 te Woudenberg 
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Alida, geb. 30aug. 1896 te Woudenberg 
ov. 20 dec. 1990 te Victoria/Canada 

Catharina, geb. 26 juli 1899 te Woudenberg 
ov. 2 april 1960 te Amsterdam 

Benjamin is als jongeman naar Canada gegaan. Hij is terugge
weest en heeft zijn zuster Alida bereid gevonden met hem mee te 
gaan. Benjamin heb ik bij mijn grootouders ontmoet, waar hij als 
Canadees militair in 1945 een bezoek bracht. 
Alida is in Canada met ene Van Druten gehuwd. Een zoon van 
haar heb ik in 1990 met zijn vrouw in San Francisco ontmoet. Er 
bestaat nog steeds contact. Helaas is een bezoek aan Alida niet 
gelukt. 
Catharina en een dochter van haar heb ik ook ontmoet. 
Mijn vader was van 1896 en moet velen van bovenvermelde fami
lieleden ontmoet hebben. Hij sprak er nooit over. Jammer! 

HENDRIK Valkenburg, geb. 17 jan. 1845 te Woudenberg en 
ov. 23 nov. 1919 te Loosdrecht is dan weliswaar het dorp 
uitgegaan, maar hij is mijn overgrootvader. Hij was werkman, 
boerenknecht, tuinman. Hij is in Breukelen getrouwd met AARTJE 
van LEEUWEN, op 12 jan. 1877. Zij was afkomstig uit Vreeland en 
was dienstbode. Zij schonk hem 2 kinderen, te weten: 

Teuntje, geb. 29 nov. 1879 te Tienhoven 
ov. 1 juli 1961 te Scherpenzeel 
huwt Teunis Valkenburg 

Arie, geb. 17 sept. 1881 te Tienhoven 
ov. 26 mrt. 1964 te Loenen a.d. Vecht 
huwt Marritje Zuidhoek 

Hendrik is eerst naar Breukelen-Nijenrode gegaan en gaat in 
september 1878 naar Tienhoven. Zijn dochter Teuntje, die op 2 
januari 1897 met Teunis Valkenburg huwt, woont dan in Scher
penzeel. Hendrik trekt bij hen in, want 20 april 1900 staat hij als 
lidmaat van de Ned.Herv. Kerk in Scherpenzeel opgenomen. Wat 
er intussen voorgevallen is, ligt in de geschiedenis verborgen, maar 
in 1919 vertrekt hij naar Loenen aan de Vecht en trekt bij zijn zoon 
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in. De rivier de Vecht scheidt die plaats, zoals de Stationsweg 
Scherpenzeel en Woudenberg destijds scheidde. Officieel woonde 
hij in de gemeente Loosdrecht, alwaar hij op 74-jarige leeftijd 
overleed. 
Ik ben er vrij laat achter gekomen dat hij een tijd bij mijn 
grootouders in huis is geweest. Mijn in 1998 overleden oom Brand 
wist zich dat nog wel te herinneren. Van mijn vader heb ik ook 
hierover nooit iets vernomen. Weer jammer. 

Het zal de lezer duidelijk zijn dat we heel erg blij mogen zijn, dat 
niet alle mannelijke nakomelingen van Brand in het 
Scherpenzeelse zijn gebleven. Je zou dan over de Valkenburgers 
vallen!! Van de eerstgeborenen zijn er wel gebleven, de latere zijn 
uitgewaaierd over Veenendaal en de stad Utrecht. In beide 
plaatsen mag men zich over vele Valkenburgers verheugen. 
Uitgewaaierd zijn er naar Groningen, Zuid-Limburg en ook nog 
naar Duitsland. Bedenk evenwel, dat wij van oorsprong VAN 
geheten hebben. Ook in Maam zit een VAN, die familie is. 

J.H. Valkenburg 
(alias Jan van Kees van Teus) 

HOE DE PROEFTUIN WEER PROEFTUIN WERD 
In het juninummer (11^ jrg. nr. 2) van dit tijdschrift heeft de heer 
Lagerweij uit de doeken gedaan hoe de straat waar ik woon aan 
de naam Proeftuin komt. Toen ik daar in 1965 kwam wonen, 
vernam ik deze historie van burgemeester Hoytema van 
Konijnenburg. Hij had veel belangstelling voor de geschiedenis 
van Scherpenzeel en hechtte eraan dat oude namen bleven 
voortbestaan. Hij heeft dan ook de naam Proeftuin voorgesteld. 

In die tijd werkte ik bij een onderzoeksinstituut voor het natuur
behoud (het vroegere RIVON dat door fusies met andere 
instituten eerst overging in RIN en daarna in IBN). Bij de 
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toenmalige vestiging in Zeist hadden \Â J geen mogelijkheden 
voor een proeftuin om daar experimenten te doen over hetgeen 
we nu 'natuurontwikkeling' noemen Met de eerste experimenten 
ben ik daarom in 1966 in mijn eigen tuin bij het huis Proeftuin 13 
begonnen. 

Een gedeelte van de proeftuin in de zomer met o.a. veel margrieten. 

De natuurontwikkelingsproeven kan iedereen vanaf de straat 
voor het huis zien liggen. Daar ligt een heuvelachtig mini-
landschapje dat grotendeels met grasland begroeid is. Vooral in 
het voorjaar en voorzomer is het een weelde aan bloemen We 
zien daar dan o.a. margrieten, ratelaars, beemdkroon en 
grasklokje bloeien. 
Ook groeien er veel zeldzame soorten, onder meer soorten die in 
Nederland met uitsterven bedreigd worden zoals diverse wilde 
orchideetjes. Deze soorten groeien hier dank zij speciale milieus 
die ik in mijn tuin met behulp van diverse grondsoorten heb 
gemaakt. Want dat is het doel van mijn proeftuin: een antwoord 
krijgen op de vraag hoe je in de natuur en in natuurontwikkelings-
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gebieden weer geschikte milieus voor zeldzame en bedreigde 
plantensoorten kan maken. Het is bekend dat veel groeiplaatsen 
van dergelijke soorten verdwenen zijn door bemesting, 
ontwatering, vergraving, bebouwing, enz. 

Zowel uit de proeven in mijn tuin als uit later proeftuinonderzoek 
elders bleek onder meer het volgende. Naast een voedselarme 
(dus onbemeste) grond is het voor veel zeldzame plantensoorten 
belangrijk dat er geleidelijke overgangen in de bodem aanwezig 
zijn. Zoals bijvoorbeeld een geleidelijke overgang (= gradiënt) 
van kalkrijke naar kalkarme grond of van zand naar klei. In mijn 
proeftuin heb ik veel van dergelijke gradiënten gemaakt waarbij ik 
allerlei grondsoorten uit diverse delen van het land heb 
toegepast, o.a. kalkarm en kalkrijk zand, leem, loss, klei en 
mergel. 

Als we een natuurontwikkelingsgebied geschikt willen maken 
voor een gevarieerde en soortenrijke plantengroei moeten we 
dus zorgen voor een overwegend voedselarme bodem die rijk is 
aan gradiënten. Datzelfde geldt wanneer we bloemrijk grasland in 
onze tuin willen laten ontstaan. Zo zijn de resultaten van mijn 
proeftuin behalve voor natuurontwikkeling in het algemeen ook 
van belang voor de aanleg en het onderhoud van natuurtuinen. 
Natuurtuinen zijn tuinen met natuurlijke begroeiingen, waar o.a. 
bloemrijk grasland de plaats inneemt van een border. 

Wellicht heeft u op vakantie, wandelend in de Alpen, wel eens 
gedacht: zo'n mooie alpenwei zou ik eigenlijk wel in mijn tuin 
willen hebben! Nu, iets dergelijks is goed mogelijk in een 
natuurtuin. Diverse graslandjes in mijn tuin doen niet onder voor 
een alpenwei, zij het dat ze uit inheemse soorten bestaan en niet 
uit echte alpenplanten. 

Een natuurtuin is eenvoudig in het onderhoud, de hoeft er niet te 
wieden. Wel moet het grasland eenmaal of tweemaal (zulks 
afhankelijk van de productie) gemaaid worden waarbij het 
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maalsel moet worden afgevoerd. Bemesting is uit den boze zoals 
uit het bovenstaande duidelijk zal zijn; soortenrijke en bloemrijke 
graslanden zijn gebonden aan (vrij) voedselarme milieus. Bij 
bemesting verdwijnen de meeste soorten, de zeldzame soorten 
het eerst. Ook sproeien tijdens droogte moet niet gebeuren daar 
dit een ongunstige uitwerking op de begroeiing heeft. 
Nadere informatie over aanleg en onderhoud van natuurtuinen 
alsook over natuurontwikkeling kunt u vinden in de hieronder 
vermelde literatuur. 

Dr. Ger Londo 

Literatuur: 
Lagerweij, J. 1999. In de proeftuin leerde Scherpenzeel over fruit- en 
groenteteelt. Oud-Scherpenzeel 11 (2): 16-21. 
Londo, G. 1977. Natuurtuinen en -parken. Thieme, Zutphen. 134 p. 
Londo, G. 1997. Natuurontwikkeling. Backhuys, Leiden. 658 p. 
Londo, G. & J. den Hengst. 1993. Tuin vol wilde planten. Terra, 
Wamsveld. 144 p. 

Overzicht van de proeftuin voor het huis Proeftuin 13 
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NIEUWE AANWINSTEN 

De heer Doleweerd 

Mevrouw Pronk (Veenendaal) 

Mevrouw Van de Broek 

De heer De Bruin 
Mevrouw Osnabrugge- Versteeg 

De heer Den Ouden 

De heer Engelenburg 

Gemeente Scherpenzeel 
De heer Van de Top (Ederveen) 

De heer J. Huigen (Ede) 

* Muntjes 2^ WO. 
* Belastingplaatje voor fiets. 
* Genealogie fam. Van Ginkel. 
* Kraanzaag. 
* Korenzicht met mathaak. 
* Metalen spritsspuit. 
* Kleine houten boterlepel. 
* Koolschaaf. 
* 2 kuikenboren. 
* Schrobzaag. 
* 2 hol- en bolschaven. 
* Grondschaaf (horletoet). 
* Houten deurkruk. 
* Wetsteen, gebruikt door 

timmerman J. de Jong. 
* Aantal fotoboeken. 
* Gedenksteen. 

(zie artikel "Vraag aan de lezers") 

* Van Goor's Aardrijkskundig 
Woordenboek van Nederland. 

Daarnaast ontvingen wij nog een groot aantal foto's. Alle gevers 
bedanken wij hartelijk. 

NIEUWE BOEKEN 

J. Verduin: Boerderijen in Leusden. 



VRAAG AAN DE LEZERS 

Onlangs kreeg de vereniging een gedenksteen van dhr. G. v.d 
Top, wonende aan de Zwetselaarseweg in Lunteren Zijn 
buurman kocht in 1972, tijdens de aanleg van de Ringbaan (rond 
De Maatjes) verharding voor zijn erf Het puin was afkomstig van 
het oude terrein van Blanken-Ploeg, hoek Oosteinde/Ringbaan. 
Tussen de stenen bevond zich de gedenksteen met deze 
mysterieuze tekst: 

ME POSUIT 
W.L. V. BERCKEL 

Aedituus 

Wellicht kunt u meer over deze steen vertellen. 

Is deze gedenkplaat afkomstig van Blanken-Ploeg? En wat 
betekent de tekst? Wie is W.L. van Berckel? 

Graag uw reacties naar onze redactie. 
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MIEP ORANJE: OPSPORING VERZOCHT 
De redactie bereikte onlangs een verzoek van drs. ing. A. 
Elderenbosch uit Soest om via dit blad een oproep te mogen 
plaatsen tot "opsporing" van de niet geheel onomstreden 
koerierster in de Tweede Wereldooriog Miep (Maria) Oranje, ook 
wel werkend onder de schuilnaam "Edith". 
De heer Elderenbosch is lid van een groepje onderzoekers dat zich 
bezig houdt met de historie rond Miep Oranje .Het is geen 'Waak-
groep", maar een drietal mensen met, nu althans, historische 
belangstelling die werken als leden van de Onderzoeksgroep '40-
'45, een vereniging van zo'n 2500 "oude" mannen, die alleriei 
aspecten van de Tweede Wereldoorlog onderzoeken. 
In het blad "De Opmaat" nr.7 van oktober '98 verscheen een artikel 
over Miep Oranje die na de bevrijding spoorloos bleek te zijn 
verdwenen. De beschreven gebeurtenissen over haar in de 
gemeente Scherpenzeel wijzen richting een liquidatie. 
De heer Van Ommering uit Scherpenzeel spreekt in 
bovengenoemd artikel over de eerste aprildagen 1945, waar hij 
zich een Duitssprekende SD-man herinnert die vergezeld werd 
door een Nederlandse vrouw. Ook de verzetsgroep van Wijnand 
Veldhuizen op Gooswilligen wordt in het artikel aangehaald. Aan 
leden van deze groep is jaren geleden door de Canadese 
overheid een onderscheiding uitgereikt, een feit dat in Nederiand 
vreemd genoeg nooit enige bekendheid kreeg. Ook het 
plaatselijk Gedenkboek zwijgt hierover. 

De heer Elderenbosch probeert nu uit historische oogpunt meer 
klaarheid in de zaak Miep Oranje te brengen. Hij is zeer 
benieuwd naar het antwoord op de vraag of Miep Oranje 
daadwerkelijk is geliquideerd en zo ja, wie die liquidatie heeft 
voltrokken. 
Wanneer u als lezer van dit blad over informatie beschikt die kan 
leiden tot een antwoord op de gestelde vraag, dan kunt u drt de 
heer Elderenbosch schriftelijk of telefonisch berichten. Zijn adres 
luidt: Drs. Ing. A Eklerenbosch, A. Cuyplaan 136, 3764 TT 
Soest, tel. (035)6017001. 
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De kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag 
19 februari 2000 bij één van de redactieleden te zijn 
ingeleverd. 

cf^ d^ <f^ a^ 

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: 

26 



Eikenlaan 

2000 



We zijn net zo 
thuis in 
de buurt 
aisu 
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 bij activi- / 
teiten in het bedrijfs , 
leven, verenigingen en 
scholen We weten 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 

mmii^iseim*aar. 


