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VAN DE BESTUURSTAFEL 
Eindelijk mag de verrassing bekend worden: u krijgt een boek! 
Gratis nog wel. Het heet "Geschiedenis van het dorp 
Scherpenzeel, rond 1900 uit de archieven opgetekend" en is 
geschreven door H. Schipper, hoofd van de Holevoetschool. Dit 
allemaal ter gelegenheid van ons 35-jarig bestaan. Welk boek dat 
is en hoe u het in handen kunt krijgen staat elders in het blad. 
Vanaf deze plaats willen wij de mensen bedanken die aan dit 
boek hebben meegewerkt. Allereerst mevrouw dr. J.A. Geldof, 
die het manuscript van haar grootvader ter beschikking stelde en 
het mogelijk maakte om dit boek gratis aan u aan te bieden. Het 
typwerk werd gedaan door Mirjam de Wijs. Zij maakte ook de 
index. De afbeeldingen werden verzameld door Chris Sangers en 
Ria Penning. Maar verreweg het meeste werk is verricht door Jan 
Penning. Hij zorgde er voor dat het boek er uitziet zoals het wordt 
gepresenteerd. Hij verzorgde de lay-out, scande de foto's in en 
had de algemene regie. Hem wil het bestuur met name bedanken 
voor vele, vele uren werk die hij er aan besteedde. Op de 
achtergrond keken Willem van Maren en Henk van Woudenberg 
mee of alles goed verliep. Wij hopen u te verrassen met het 
resultaat. 

Met enige spanning zien wij de ontwikkelingen rond het 
gemeentehuis tegemoet. Wat zijn de nieuwe plannen nu 
nieuwbouw aan de Dreef niet door gaat? Wat wordt de toekomst 
van ons documentatiecentrum? Moeten we misschien verhuizen? 
Allemaal vragen die binnenkort beantwoord moeten worden. Wij 
vertrouwen er op dat we samen met het gemeentebestuur tot een 
goede oplossing kunnen komen. 
Onze jaarvergadering staat in het teken van De Witte Holevoet 
en de Scherpenzeelse markt. Erik Jonker maakte in de tachtiger 
jaren films over beide onderwerpen. Hij zal ze op 11 februari a.s. 
laten zien. 

Bij de bestuursverkiezingen zijn mw. A. Schimmel-van de 
Bovenkamp en de heren J.W. van Maren en J. Osnabrugge 
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aftredend en herkiesbaar. Namen van andere kandidaten 
kunnen voor 31 december 2002 schriftelijk ingediend worden bij 
de secretaresse, ondertekend door vijf leden. 
Wij wensen u fijne feestdagen en hopen u op onze 
jaarvergadering te ontmoeten. 

Het bestuur 

UITNODIGING VOOR DE JAARVERGADERING 
Op dinsdag 11 februari 2003 wordt de jaarvergadering 
gehouden. Voor de pauze het officiële gedeelte: 

1. Opening. 
2. Verslag secretaresse. 
3. Verslag penningmeester. 
4. Bestuursverkiezing 
5. Verslag van de werkgroepen genealogie, 

documentatiecentrum en Hoeve De Beek. 
6. Rondvraag 

De avond wordt vervolgd met de aankondiging van twee boeken: 
a. De begraafplaats Lambalgen, door J. Osnabrugge. 
b. Geschiedenis van het dorp Scherpenzeel, rond 1900 uit de 

archieven opgetekend, door H. Schipper. 
De Witte Holevoet 
Een kort overzicht van de geschiedenis van De Witte Holevoet, 
door H.M. van Woudenberg 
De videofilm: De Witte Holevoet in 1988, door Erik Jonker 
Deze film is gemaakt t.g.v. de heropening van De Witte Holevoet. 
Het laat de bouw zien, het personeel en de opening. 
Pauze 

De Scherpenzeelse markt in 1984 
Een videofilm gemaakt door Erik Jonker t.g.v. het 50-jarig 
bestaan van de markt in 1984. Het begint al vroeg in de morgen 
met de opbouw van de kramen, de verkoop aan de kramen, 
klompenmaker Boom, de koffie en de borrels in Marktzicht en de 
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afbraak aan het eind van de markt. Veel bekende gezichten 
komen in beeld. Scherpenzelers uit die tijd worden geïnterviewd. 
Een prachtig tijdsbeeld uit een periode dat de Eierhal er nog 
stond en garage Van Ekris het nieuwste model BMW toonde. 
U bent van harte welkom in Boschzicht, aanvang 20.00 uur. 
Ook niet-leden zijn van harte welkom. 

GESCHIEDENIS VAN HET DORP SCHERPENZEEL, 
ROND 1900 UIT DE ARCHIEVEN OPGETEKEND 
Meester Schipper (zie foto op voorblad) schreef dit boek rond 
1900. Ondanks enkele pogingen in het verleden is het nooit tot 
een publicatie gekomen. Het manuscript bleef zorgvuldig 
bewaard door zijn nageslacht, de familie Geldof. Een 
kleindochter besloot het aan onze vereniging te schenken. 
Tevens heeft zij op royale wijze de vereniging in staat gesteld om 
het manuscript te publiceren en gratis aan de leden aan te 
bieden ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de 
Vereniging Oud Scherpenzeel. Een mooi geschenk bij een mooi 
jubileum. 
Het vooPî /oord is door de vereniging verzorgd. Daarin wordt het 
boek in zijn historische context geplaatst. Er wordt vervolgens 
ingegaan op de persoon van meester Schipper. Wie was hij en 
welke betekenis had hij voor het dorp? Dan volgt het boek zelf. 
Hoofdstukken over de Heerlijkheid Scherpenzeel, het 
gemeentebestuur, de Grote Kerk, het ontstaan van de 
Christelijke Gereformeerde Gemeente, een romantische 
ontmoeting op Huize Scherpenzeel, een bruiloft in de 18® eeuw 
en allerlei losse aantekeningen. 
Het is een mooi boek geworden. Ingebonden en met een harde 
omslag in kleur. Bijna 100 foto's, waaronder de foto's die door 
Schipper zelf zijn uitgezocht en indertijd door de V W verkocht. 
Het geheel wordt gecompleteerd door een index, zodat iedereen 
gemakkelijk iets kan terugvinden. 
Aan de publicatie verbond de kleindochter van meester Schipper, 
mevrouw dr. J.A. Geldof een bijzondere voorwaarde: "dat alle 
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nakomelingen van de boeren van de boerderijen uit 
Woudenberg, waarvan de kinderen naar scliool gingen op de 
Holevoetschool een exemplaar van het boekje verstrekt krijgen". 
Om dit uit te voeren heeft het bestuur het volgende bedacht: 
leder die kan aantonen dat hij/zij een nakomeling is van een 
leerling van de Holevoetschool, die van boerenafkomst is en 
tussen 1877 en 1911 op de Holevoetschool zat, krijgt een gratis 
exemplaar. Er moet aan twee voorwaarden worden voldaan: 
1. Er moet een eenvoudige stamboom overlegd worden, waaruit 

blijkt dat hij/zij een nakomeling is. 
2. Er mogen maximaal twee boeken uitgereikt worden per 

leerling van de Holevoetschool. Er zijn nl. leerlingen met veel 
nazaten. Wie van dezen het eerst komt, het eerst maalt. 

Voldoet u aan deze voorwaarden, dan kunt u uw boek ophalen in 
ons documentatiecentrum in het Koetshuis. Elke dinsdagavond 
van 19.00-21.00 uur. 

Hoe komt u aan uw boek? 
U kunt uw gratis exemplaar afhalen op zaterdag 15 februari 
2003 in De Witte Holevoet van 10.30 tot 14.30 uur. Loop gerust 
binnen, drink een gratis kopje koffie of thee en bekijk een kleine 
tentoonstelling over de Holevoet. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw boek op te halen, dan 
kunt u het nadien ophalen in ons documentatiecentrum in het 
Koetshuis. Elke dinsdagavond van 19.00-21.00 uur. 
Vanaf maandag 17 februari is het boek te koop voor € 12,50 bij 
boekhandel Verwoerd /The Read Shop en bij Boek en Kantoor 
De Pater in Scherpenzeel. 

UITNODIGING VOOR DE PRESENTATIE VAN HET 
BOEK 
Op zaterdag 15 februari 2003 wordt het boek "Geschiedenis van 
het dorp Scherpenzeel, rond 1900 uit de archieven opgetekend", 
geschreven door H. Schipper gepresenteerd en aangeboden in 
De Witte Holevoet om 10.30 uur. U wordt van harte uitgenodigd 
om daarbij aanwezig te zijn. 
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PETRUS ANDREAS (PIETER) DIXKES 1729-1807 
De computer en het internet geven de onderzoeker veel extra 
mogelijkheden. Dit artikel kon gemaakt worden door gegevens uit 
de computer en met de mogelijkheden via e-mail en internet. Ik 
hoefde er geen stap voor buiten de deur te doen. 
Zoals u weet heeft Oud Scherpenzeel een eigen website 
http://home.wxs.nl/~mwiqtman/. Steeds meer mensen bezoeken 
deze website en voor hen is het vaak een eerste kennismaking 
met onze vereniging. Ze reageren met vragen over hun 
voorouders of over de geschiedenis van ons dorp. Zo worden 
contacten gelegd, die vaak gevolgd worden door een bezoek aan 
ons documentatiecentrum. Een bijzondere reactie kwam uit 
Duitsland. Van Winfried Dixkes uit Lorsch. Hij vond de naam 
Pieter Dixkes op onze website en vroeg zich af of het familie kon 
zijn. Hij was namelijk een familielid met vrijwel dezelfde naam, 
Petrus Andreas Dixkes, 'kwijt'. Na wat heen en weer mailen 
kwamen we er achter dat het inderdaad om dezelfde persoon 
gaat. Ik vroeg mij op mijn beurt af hoe iemand met zo'n typische 
naam in Scherpenzeel terecht is gekomen en wat hij daar 
gedaan heeft. Dat laatste is niet zo moeilijk: hij was o.a. schepen 
van Scherpenzeel en rentmeester van de Heer van 
Scherpenzeel, belangrijke functies in die tijd. 
Winfried Dixkes had de geschiedenis van zijn voorouders al 
onderzocht en stuurde een familiedossier op. Hierdoor is een 
beeld ontstaan van Pieter Dixkes. 

De betekenis van de naam Dixkes is nog niet achterhaald. De 
oudste schrijfvorm is Dyxkes. Er bestaat, voor zover bekend, 
maar één familie met deze naam. De stamvader Paulus Dyxkes 
is ca. 1610 geboren in Hinsbeck in de streek Niederrhein, een 
dorp 8 km ten westen van Venlo. De volgende generaties wonen 
in het nabijgelegen Hüls-Krefeld. Daar wordt op 21 augustus 
1729 Petrus Andreas Dyxkes gedoopt in de katholieke 
Pfarrkirche, als zoon van Joannes Dyxkes en Magdalena 
Thoenissen. Hij heeft nog een broer en twee zusters. 
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Petrus Andreas noemt zich later alleen maar Pieter. Hij gaat in 
Amsterdam wonen. Het blijft raadselachtig wat hij daar te zoeken 
heeft. Het was in de streek waar hij vandaan kwam wel de 
gewoonte dat de jongste zoon de boerderij over mocht nemen en 
niet de oudste. Dat zou betekenen dat Pieter zijn heil elders 
moest zoeken. Als hij dit in het buitenland zocht, ligt Nederland 
het dichtste bij. Blijkbaar heeft hij een redelijke opleiding genoten, 
anders word je geen rentmeester. In Amsterdam ontmoet hij de 
Scherpenzeelse Anna van Wagensveld. Anna is in de Grote Kerk 
van Scherpenzeel gedoopt op 23 september 1731 als dochter 
van Jan Hendriksen van Wagensveld en Geertje Dirksen van 
Manen. Zoals gezegd gaat ook Anna naar Amsterdam. 
Waarschijnlijk wordt zij daar dienstbode; dat deden wel meer 
meisjes in die tijd. 
In 1768 trouwen zij in Scherpenzeel en gaan daar wonen. Zij 
kopen in 1769 voor ƒ 725,-- twee morgen land, genaamd De 
Voorste Doornekamp onder Renswoude van Jan van 
Breeschoten\ In 1771 voor ƒ 600,-- twee percelen land in Groot 
Scherpenzeel, genaamd De Lange Kamp en Gerritje 
Meuskampje^ en in 1774 nog voor ƒ 670,-- een stuk land 
genaamd De Achterste Doornekamp onder Renswoude van 
Evertje van 't Willaar^. Al met al een aanzienlijk bezit. Bij de 
registratie van zijn testament in 1803, wordt zijn bezit geschat op 
ƒ 1985,--^ 

In 1774 wordt Pieter, van huis uit katholiek, belijdend lid van de 
Grote Kerk. Waar zij aanvankelijk wonen is niet bekend. In 1782 
kopen zij voor ƒ 500,= het huis van Evertje van Wagensveld^. Dat 
huis staat nu bekend als het Poorthuis, Dorpsstraat 182, naast de 

^ Huis Scherpenzeel 111, S'̂  omslag; 27-07-1769. 
^ Huis Scherpenzeel 112c; 28-12-1771 en leenboek 144, fol. 91; 03-08-1772. 
^ Huis Scherpenzeel 111, S''omslag; 31-08-1774. 

Huis Scherpenzeel 4; 1808. Testament in Recht. Arch. Scherpenzeel 
25-08-1803. 

Huis Scherpenzeel nr. 20 en Recht. Archieven Scherpenzeel nr. 8, fol. 162; 
08-08-1782. 
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ingang van het park. In 1797 staan daar nog de restanten van het 
poortgebouw. In dat jaar krijgen zij toestemming van de Vrouwe 
van Scherpenzeel om hun dak op de muur van de poort te laten 
rusten en de afwatering te hebben via een goot op de muur naar 
hun eigen grond, "en boven de grond van de gewesen Poort 
geen drop", "blijvende ook de grond daar den toorn opgestaan 
heeft in vollen eigendom van den Huijse van Scherpenzeel". Zij 
mogen hun huis hun leven lang niet verkopen^. 

Pieter Dixkes speelt een rolletje bij de commotie rond het bezoek 
van de zonen prins Willem V aan Huize Scherpenzeel op 23 april 
1787. Peter Nijburg plaatst illegaal een oranje vlag op de toren. 
Daarvoor haalt hij de haan van de spil en legt die op de 
kerktorenzolder. Later die dag gaat Pieter Dixkes het uurwerk 
opwinden. De koster heeft hem dat gevraagd. Als hij in de toren 
is zoekt hij de torenhaan op en deze blijkt bij het draaipunt 
doorgesleten. Op kosten van Pieter repareert en verguldt 
Cornells Overeem de haan weer''. 
In 1774 wordt hij lidmaat van de Grote Kerk, dat terwijl hij 
katholiek is gedoopt en opgevoed. Hij wordt als 
schepen/gerichtsman genoemd van 1777-1798^. Van ca. 1795-
1800 is hij kerkmeester en van 1806-1808 kerkvoogd van de 
Grote Kerk. Hij is waarschijnlijk van 1799 tot zijn overlijden in 
1807 rentmeester van de Heer van Scherpenzeel geweest. 
Anna wordt op 3 oktober 1806 in Scherpenzeel begraven. Een 
jaar later, op 11 december 1807 overlijdt Pieter en wordt drie 
dagen later begraven. Hij wordt 78 jaar oud en laat een zuster, 
een neef en een nicht achter. Zelf hebben Anna en Pieter geen 
kinderen gehad. Met zijn dood sterft deze linie van de Dixkes uit. 
Hun nalatenschap wordt door de executeurs Gijsbert Renes, Jan 
Renes Janszoon en Jan Jacob van Beek verkocht. De Lange 
Kamp voor ƒ 787,-- en de Gerritje Meuskamp voor ƒ 200,-- aan 

'^ Bijgevoegd stuk van 16-10-1797. 
' Dit verhaal staat uitgebreider in: H.M. van Woudenberg, De geschiedenis 

van de Grote Kerk in Scherpenzeel, biz. 188-190. 
"Huis Enghuizen; Archief Westerholt 252-2 nr. 16; 10-10-1777. 
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steven Companje^. Het Poorthuis wordt verkocht aan Olivier 
Sterk voor ƒ 1200,--^°. 

Het zegel van Pieter Dixkes 
In het archief van het Huis Scherpenzeel bevindt zich een 
originele koopakte uit 1793 van een huis in het dorp tegenover de 
kerk (voormalige Rabobank, nu Rijnhof/Merwedehof, Dorpsstraat 
180)^\ Deze akte is o.a ondertekend en bezegeld door schepen 

^ HUIS Scherpenzeel, Leenboek 146, fol 250, 26-06-1808 en 27-07-1808 
^° HUIS Scherpenzeel 110, afschrift 18-07-1808. 
^̂  HUIS Scherpenzeel 22, 01-11-1793 
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Pieter Dixkes. Wim de Greef, de geschiedenis-onderzoeker uit 
Woudenberg, heeft onlangs bij een bezoek aan het Rijksarchief 
in Gelderland dit zegel gefotografeerd. Dankzij hem weten we 
hoe het er uit ziet. Voordat u nu verder leest moet u eens naar 
het zegel kijken. Wat ziet ü er in? 
Ik heb het zegel ook langdurig bekeken en dacht dat ik het 
volgende zag: een man die met zijn linkerhand trots een vis 
omhoog houdt. Rechts naast hem een omgekeerd hart en op de 
grond ligt ook nog een vis. 
Maar wat is het echt? Deze vraag met het zegel mailde ik aan 
Egbert Wolleswinkel, de voorzitter van Oud Renswoude. Hij 
werkt op het Iconigrafisch bureau in Den Haag en zit als het ware 
tussen de heraldische specialisten. Hij mailt terug: "De uitkomst 
van het heraldisch onderzoekje lijkt even verrassend als 
eenvoudig. Met behulp van de kennis van het CBG, Ed Boutmy, 
conservator, kan het wapen als volgt omschreven worden: een 
vrouw en een man, frontaal naast elkaar staande, beiden gekleed 
en met hoofddeksel. De linkerarm van de man rustende op een 
sokkel(?). Helmteken een loofboom. N.B. Het vrouwenhoofd 
afgesleten." 
Ik zat dus helemaal fout en misschien u ook wel. 

Terug naar de familie Dixkes in Duitsland. Een andere linie gaat 
wel verder en bloeit er tot op heden. In het dossier dat ik kreeg 
van Winfried Dixkes staat dat deze familie generaties lang in 
Lobberich heeft gewoond, 8 km van Venlo. Via Schmalbroich en 
Geldern (ooit Gelders grondgebied) komen zij in Lorsch terecht, 
waar zij nu nog wonen. In het dossier zijn de levens
beschrijvingen toegevoegd van zijn vader en grootvader. Uit deze 
verhalen blijkt hoe de Eerste en Tweede Wereldoorlog diepe 
sporen heeft achtergelaten, ook in Duitse gezinnen. Wie het eens 
nader wil bekijken, kan het in ons documentatiecentrum komen 
inzien. 

Henk van Woudenberg 
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JEUGDHERINNERINGEN VAN NEL WEERD ( slot) 
In de omgeving van het zwembad aan de beek, waar het nu nog 
steeds even prachtig is, heb ik als kind dagelijks rondgezworven 
en daar drong op een gegeven moment echt tot me door dat het 
"oorlog " was. 

Rechts onder, liggend, broer Piet fD'J. Hij was aitijd een echte entertainer. 

Op één van die zomerse dagen in 1942 of '43 v\ias ik met mijn 
broer Piet bij het zwembad, dat voor ons heel belangrijk was. Ik 
keek onder die prachtige beuken door - die op die plek nog 
steeds staan - het weiland in waar dezelfde beek langs stroomt. 
In de bocht in het slibzand zaten 2 kinderen dicht bij elkaar in de 
zon te spelen. Aan de andere kant van dat weiland lag en ligt 
boerderij "De Beek" met de ingang aan de Hopeseweg die wij de 
Holleweg noemden. Ik nam dus aan dat die kinderen op die 
boerderij woonden, maar mijn broer die al 14 jaar was in die tijd 
zei: "Nee die kinderen zijn ondergedoken en daar mag je nooit 
over praten". 

Het gewone dagelijkse leven nam in die eerste oorlogsjaren z'n 
loop met dien verstande dat alles wel schaarser werd. De 
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distributie begon, wat betekende dat als "ome" Jan 
Engelenhoven met de bakfiets brood kwam brengen hij punten 
moest hebben die mijn moeder zorgvuldig uit de bonkaarten 
knipte. Ze kon me ook niet meer om een stukje sunlight sturen of 
blue band. De gezellige winkel van Wolfswinkel raakte leeg en 
Eijkelkamp, de slager, kwam in die tijd in de avond een varken 
slachten omdat het illegaal was. Dan kon je een week lang net 
zoveel gebraad eten als je wou, daarna was alles verwerkt in de 
weck of als balkenbrij of bloedworst en werd er mondjesmaat 
mee omgesprongen. 

Zolang ons gezin compleet was, merkten we niet zoveel van de 
bezetters. Behalve dat moeder een keer helemaal overstuur thuis 
kwam van haar jaarlijkse uitje naar Amsterdam en ze voor de 
eerste keer joodse mensen met een ster op straat zag. " Die 
stakkers", zei ze maar steeds tegen mijn vader. 
" Waarom moet dat nou?" Daar had hij natuurlijk ook geen 
antwoord op. Tot de dag dat mijn oudste broer At te horen kreeg 
dat hij "naar Duitsland moest" en wel binnen een paar dagen. 
Mijn ouders probeerden uit alle macht een onderduikadres te 
vinden. Dat lukte echter niet, misschien wel omdat ze eigenlijk 
niet uit Scherpenzeel kwamen en geen familierelaties hadden. 
Dus vertrok At ook weer in het donker en met de trein. 
Nooit vergeet ik het verdriet van mijn ouders, toen ze van hun 
oudste afscheid moesten nemen, niet wetende waar hij terecht 
zou komen. Hij werd in Frankfort te werk gesteld en kon na 
ongeveer een jaar daar weg komen en stond volkomen 
onverwacht weer voor onze neus, waarna hij alsnog is 
ondergedoken. Dat wil zeggen dat hij overdag gewoon bij ons 
was, maar 's nachts aan de overkant bij Ederveen op de 
hooizolder sliep voor het geval er 's nachts een razzia zou zijn, 
maar dat is nooit gebeurd. 

De toestand werd steeds grimmiger. Ik weet niet meer of het vóór 
of na de slag om Arnhem was dat er op een dag een gerucht 
ging "de joden komen eraan". Iedereen ging naar buiten en 
stopte met werken. Ik herinner me dat alle buren op de stoep 
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voor hun huis stonden en zo een lange rij vormden. Het was 
doodstil. Toen kwam door de bocht bij het Oosteinde een 
boerenpaard en wagen. Voorop aan beide zijden gehelmde 
Duitse soldaten met geweer in de aanslag. Op de bok de boer 
die zelf het paard moest mennen en in de kar het joodse gezin 
met die twee kindertjes die ik nog altijd op mijn netvlies heb. 
De doodsbleke gezichten van die mensen op die kar vergeet ik 
nooit. Later ging het verhaal dat de boerin die dag krankzinnig 
geworden is. 
Nog altijd als ik over de Hopeseweg kom, kijk ik met ontzag naar 
die boerderij, waarlangs je via het weiland met de klaphekjes 
naar de toen altijd modderige Groep kon komen. Op landenge 
zondagmiddagen was dat een geliefde wandeling. 
Nu ik al deze dingen opschrijf, realiseer ik me dat het verhaal van 
de "onderduik" van mijn broer At helemaal niet klopt. Althans het 
klopt alleen maar vóór de periode na Dolle Dinsdag. Toen hij in 
maart '44 onverwachts thuis kwam, was er het probleem van 
waar hem te verbergen. Mijn moeder was in ons gezin de 
ondernemende persoon die erop uit ging dingen te regelen. Ze 
zei altijd "vader kan het niet, daar is hij te trots voor". En 
inderdaad, hij kon niet om "gunsten" vragen. Hij verhongerde 
nog liever dan dat hij naar een boer ging en te vragen om een 
zakje rogge of een fles melk. Dat laatste werd dan ook door 
mijzelf gedaan in het laatste jaar van de oorlog toen er echt niks 
meer te krijgen was. In het verhaal over de bevrijding kom ik daar 
op terug. 

Toen At dus thuis kwam, was er een probleem hem onder te 
brengen. Ik weet niet hoe, maar moeder vond een adres in 
Terschuur bij de smid. Daar waren alleen maar dochters. Hij is 
daar gaan inwonen en werken. Mijn moeder kon het niet laten 
hem af en toe op te zoeken, op de fiets natuurlijk, waarbij ik haar 
achterop meestal vergezelde. Behalve die ene keer dat ze 
onderweg via Barneveld naar Terschuur bijna haar kostbare fiets 
aan de Duitsers verspeelde . 
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Het was na Dolle Dinsdag toen bij de landing bij Arnhem de 
NSB'ers het hazenpad hadden gekozen en iedereen dacht dat de 
oorlog bijna afgelopen was. Ze wilde met eigen ogen zien dat 
alles goed met hem was, maar het was een riskante tocht omdat 
de geallieerde vliegtuigen voortdurend de terugtrekkende 
Duitsers bestookten. Onderweg moest ze dus ook een paar maal 

hf de kant induiken en dekking zoeken, maar ze arriveerde na een 
I enerverende tocht toch op het onderduikadres van mijn broer. 
ii Die was echter allesbehalve blij haar te zien - vanwege het 

gevaar - en stuurde haar meteen terug. Op de terugweg stuitte 
ze op een Duitse patrouille die haar fiets wilde vorderen, hetgeen 
ze met een hysterische huilbui wist te voorkomen. Ze lieten haar 
dus door, waarna ze na nog een uur peddelen overstuur thuis 
kwam. 
En toen begonnen de laatste 5 maanden van de hongerwinter 
van 1945. De jongens die deel uitmaakten van de Duitse troepen 
werden steeds jonger. De evacués die Arnhem verlieten, 
zwierven uit over de hele Veluwe en ook in Scherpenzeel 
arriveerden gezinnen die geholpen moesten worden. 
Tegelijkertijd trokken er dagelijks zgn. hongertochten door ons 
dorp. Ons eten was op. Moeder kookte een grote ijzeren 
beugelpot met stamppot boven het vuur en die werd dagelijks 
gedeeld met passanten die op een schoen en een slof met alle 
mogelijke ven/oermiddelen uit het westen door ons dorp trokken. 
Die mensen sliepen dan vaak in het achterhuis en trokken de 
volgende dag weer verder, op jacht naar wat aardappelen of 
rogge. Bij ons was ook iedere dag alles op en het was mijn taak 
om iedere dag met aan het stuur links en rechts een tas met lege 
flessen langs de boeren in de omgeving te gaan om te trachten 
die flessen gevuld te krijgen. Dat ging me goed af. 

n Ik kwam altijd thuis met rogge, biest of melk en moeder ging dan 
i meteen bijv. rogge pannenkoeken bakken. Koken had ze als 
ft keukenmeisje bij een chique Haagse familie heel goed geleerd. 

Leida Hooyer kan daar over meepraten, ze vertelde me laatst dat 
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ze bij ons voor het eerst tomatensoep geproefd heeft. Dat bietsen 
om eten heeft me ook mijn laatste "oorlogsavontuur" opgeleverd. 
Het was 3 mei 1945 en At, mijn oudste broer, was weer thuis. De 
oorlog liep ten einde. Tussen 5 en 6 uur mochten de mensen 
even naar buiten om de meest noodzakelijke dingen te doen, de 
rest van de tijd was het binnen blijven. 
Dagelijks hoorde je het gerommel van de kanonnen bij Arnhem, 
waar de afgelopen tijd een hevige strijd woedde. We hadden ook 
evacués in huis uit die regio. Het gezin van een musicus met 
volwassen kinderen die het kappersvak uitoefenden. Als 
tegenprestatie knipten ze de haren van mijn vader en broers in 
de woonkamer, waar ik hevig onder de indruk toekeek. 

Op een van die laatste dagen werd de trotse toren van de kerk, 
op 100 m van ons huis, domweg opgeblazen, zogenaamd omdat 
die toren fungeerde als oriëntatiepunt voor de geallieerden die al 
in de omgeving waren. 
Evengoed moest er gegeten worden. En alles ging iedere dag 
schoon op. Dus gingen mijn broer en ik samen op één fiets met 
houten banden meteen om vijf uur er op uit de Oude 
Barneveldseweg af richting boer Veldhuizen, die ons nooit 
zonder iets eetbaars wegstuurde. Vlakbij Ebbenhorst stuitten we 
op een ordonnans op de motor die ons aanhield en Engels bleek 
te spreken. De "Tommie" vroeg waar wij naar toe gingen. Mijn 
broer was naar de MULO in Barneveld geweest en sprak dus 
Engels. De ordonnans liet ons zonder problemen doorgaan. We 
vervolgden onze weg en kwamen na ongeveer 15 minuten bij de 
boerderij links aan de weg Scherpenzeel - Barneveld aan, waar 
een heel bataljon "Tommies" bleek te bivakkeren met 
provianderingwagen en al. Ze ontvingen ons allerhartelijkst en 
boden ons heerlijke pap, chocolade en dergelijke aan. Het was 
daar een drukte van belang en het bleek dat de geallieerden tot 
daar in hun opmars vanuit het oosten gevorderd waren. Toen we 
echter na een poosje weer naar huis wilden gaan, vonden ze dat 
niet verantwoord en moesten we daar dus blijven. 
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Mijn broer en ik legden ons te slapen in het hooi boven de 
paardenstal en ik zie mezelf nog op mijn buik liggend over de 
rand naar beneden de deel in kijken, waar tientallen zo niet een 
honderdtal soldaten zich te slapen legden. De een was een brief 
aan het schrijven, anderen legden een kaartje, weer anderen 
brachten hun zaakjes op orde. Ze maakten grapjes met elkaar en 
riepen ons allerlei opmerkingen toe, die ik niet verstond totdat ik 
natuurlijk in slaap viel. De volgende morgen was die vriendelijke 
sfeer er meteen weer met een heerlijk ontbijt en Engelse thee. 
Maar we mochten nog steeds niet naar huis, de oorlog was nog 
niet afgelopen. Ik kan me niet herinneren dat ik één gedachte 
wijdde aan mijn arme ouders, die geen idee hadden waar we 
uithingen en dodelijk ongerust moesten zijn. Totdat omstreeks 
half tien Jan ten Ham, de postbode, doodgemoedereerd aan 
kwam fietsen. Die zei: "Kom maar achter me aan, ik weet wel een 
binnenweggetje". Zo waren we om tien uur weer thuis, met pap 
en chocolade, en moesten nog een dag wachten op de echte 
bevrijding 

Sinds ik die foto op de voorpagina van "Oud Scherpenzeel" heb 
van de fam. Overeem met mijn vader, blijven mijn gedachten 
uitgaan naar de leefomgeving daar aan het Oosteinde en het 
Scherpenzeel van voor de oorlog. 
Hoewel er zoveel minder mensen woonden toen en het dorp er 
ongeveer ophield, was het toch in mijn herinnering veel 
levendiger dan tegenwoordig. Iedereen vond z'n broodwinning bij 
huis; huis aan huis werd wel een ambacht uitgeoefend. Aan 
"onze kant" van de straat had je vanaf de kerk gezien eerst 
Wijers de kleermaker. Wat nu de verbinding tussen de 
Dorpsstraat en het park is, heette toen het Jodensteegje. 
Naast ons zat Johan Overeem, de timmerman, dan wij met de 
smederij, vervolgens Broekhuizen, die achter in de lange tuin 
een werkplaats had. Verder slager Eijkelkamp waar de varkens 
achter het woonhuis geslacht werden. Er was een brede gang 
tussen Eijkelkamp en Van Raay, de schilders - twee broers, die 
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een klein winkeltje aan de straatkant hadden. Tijdens de 
schoonmaak haalde je daar een pot witkalk of een rol behang. 

En dan "Kuyt", de lampen-
winkel. Juffrouw Kuyt kwam 
van buiten Scherpenzeel. 
Mijn moeder kwam er graag, 
je liep trouwens bij iedereen 
gemakkelijk in en uit. Aan 
de overkant had je vanaf de 
kerk Methorst, waar moeder 
haar korset kocht en 
Engelenhoven de bakker. 
Dan kolenboer Ederveen, nu 
een verhuisbedrijf, en de 
barbier. In het volgende huis 
woonde Dusschoten die ook 
bakker was, maar in de 

tevens 
zoals 

die uit 
bakken 
Moeder 

met 
ze 

je 

Nel Weerd, verkleed als Russisch 
danseresje. 

winkel kocht 
levensmiddelen, 
erwten en bonen 
prachtige koperen 
werden geschept, 
was erg bevriend 
juffrouw Dusschoten 

een paar gebakken 
viskar - een bakfiets -

scholletjes als Jan 
uit Amersfoort langs 

bracht haar altijd 
Angenent met zijn 
geweest was. 
Precies tegenover ons woonde "zus" Overeem met de blinde Cas 
Ederveen . Ze hadden een inwonende "achterlijke" knecht die 
fungeerde als geleider en die altijd het paard bij de teugels hield 
als ze het van en naar de wei brachten. Zo had je vervolgens de 
sigarenboer en de gasfitter Wolfswinkel - bakker / kruidenier - en 
dan Jan Boom de klompenmaker. 
En al die mensen hadden elkaar regelmatig nodig voor hun 
diensten en liepen dan ook bij elkaar in en uit. 

Nel Dee-Weerd. 
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KINDEREN OP EXCURSIE NAAR HOEVE 'DE BEEK' 
Onderstaande kinderen van groep 5 van de Chr. Basisschool 
"De Glashorst" zijn dinsdag 24 september op excursie geweest 
naar Hoeve "De Beek". Ze hebben naar aanleiding daarvan een 
opstel geschreven. Hieruit is volgende bloemlezing samengesteld 
door de dames H.S.H. Koning-van Dalen en M.G. de Wijs-
Koning. 

1. Tamara Berkhof: Excursie 
2. Kevin v. Wagensveld: De kinderen van groep 5 van de cbs 

gingen op excursie op de kaas
boerderij. 

3. Emiel v. Velthuizen: We gingen met de fiets naar de beek. 
4. Arno Vermeulen: Toen we er aan kwammen zag ik gelijk 

al dat het leuk zou worden. 
5. Valerie den Hertog: Met het weefgetouw was het leuk. 
6. Cornelie Veer: En de weefgetouw lijk mij heel erg 

makelijk. 
7. Marleen v. Doorn: Vroeger deden ze dat met de hand. 

Maar nu met de machine. 
8. Camilla Liefting: En toen gingen we weer leren maar 

niet over het weefgetouw maar over 
het broot! 

9. Valerie den Hertog: Je kon van graan meel maken. 
10. Gail v.d. Hoeven: Dan gaat het ons koor groeien. 
11. Martijn Schermers: Er kwam onkruid en de boer ging het 

wiegen. 
12. Matthijs Zoeter: Daarna slaan ze met een dorst-vlegel 

op het graan. 
13. Mirte Slob: En dan wort het gemaalt. 
14. Corrie Dorrestijn: dan doed men het in de mooie dan 

doed men het in de zeef en zeeft. 
15. Sophia v. Ginkel: En later toen gingen we brood bakken. 
16. Matthijs Zoeter: De broodjes waren heel lekker. 
17. Esmé Mastenbroek: Ook zijn we naar het kamertje waar 

vroeger de knecht sliep geweest. 
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18. Coen v.d. Peut: 

19. Marleen v. Doorn: 

20. Erwin Vlastuin: 

21. Jasper V. Ginkel: 

22. Desiree v. Ede: 
23. Jeffrey v. Ginkel: 

24. Janise v.d. Berg: 
25. Koen de Groot: 

Ik vond het ook heel leuk om naar al 
die ouewetse dingen te kijkken. 
En toen mogden we weer buiten 
spelen. 
Dat was ook heel leuk want daar was 
ook een schommel en een klimrek 
voor meisjes. 
Er waaren ook dieren: honden geiten 
koejen Kippen vogels. 
En toen was het bijna afgeloopen. 
De mevrouw heten Cathrien en de 
meneer heten meneer Lagerweij. 
We hebben veel geleert van julie. 
Dag Cathrien en Meneer Lagerweij. 

JUFFROUW KREUGER 
Welke oud-Scherpenzeler herinnert zich haar niet? Iedereen 
toch. Zo omstreeks 1920! Ze was een statige, vriendelijke dame, 
waarvoor je respect had en tegenop zag. We kennen haar 
allereerst van de kleuterschool, die vroeger stond in het 
plantsoentje voor het oude gemeentehuis. 
Ik geloof dat mevr. Royaards die heeft opgericht en ook door de 
fam. Royaards werd bekostigd. Ik herinner me nog, dat we in de 
kersentijd allemaal een grote papieren zak met kersen kregen 
van de fam. Royaards. 
Het schooltje had 3 klasjes, een grote speelzaal en een ruimte, 
waar 5 of 6 pleetjes met deksel waren, waar de kinderen op een 
bepaalde tijd gezellig naast elkaar op gezet werden. Aan de 
school zat het woonhuis vast van de 3 gezusters Kreuger. Naast 
het schooltje was het gemeentehuis en daartussen was een smal 
steegje, waar je inliep, dan kwam je door een poortje op de 
speelplaats. Juffrouw Kreuger was heel creatief. Ze maakte met 
de kinderen leuke dingen van papier. Die plakte ze voor elk kind 
in een schrift, datje aan het eind van het jaar meekreeg. 
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N3 
Juffrouw Kreuger (links) samen met de kinderen van de Chr. Bewaarschool. De kinderen zijn feestelijk 
uitgedost i. v m. het feest van de burgemeester Voor de juf staat Tineke Schimmel-Vlastuin. 



60-jang jubileum van de zondagsschool Links op de stoel zit juffrouw Kreuger (N 
CM 



Naast de kleuterschool leidde ze ook de meisjeszondagsschool 
(de jongens-zondagsschool was in het lokaal achter de kerk).Wat 
hebben we daar mooie liederen geleerd en gezongen; die neem 
je je hele leven mee. Eerst deed ze dat samen met juffrouw Van 
Leersum, een oud-onderwijzeres. Toen zij te oud werd hebben 
mijn vriendin, Jet Bakker, en ik het van haar overgenomen. Als 
het kerstfeest in zicht kwam moest er geld op tafel komen. Jet en 
ik gingen met een lijst langs de huizen en de boer op, dan haalde 
je met kwartjes en dubbeltjes een aardig bedrag op. Maar de 
zorg was voor juffrouw Kreuger. Ze bestelde voor ieder kind bij 
Callenbach in Nijkerk mooie boekjes (veel van W.G. van de 
Hulst). Bovendien voor degenen, die van de school afgingen een 
psalmboekje, waarin ze een tekst schreef. Het was een heel werk 
om dat allemaal uit te zoeken, leder kreeg een zak mee met een 
sinaasappel, krentenbol en een paar kerstkransjes. Wat was je er 
gelukkig mee. Dan het kerstfeest met de kerstboom, echt om 
nooit te vergeten. 

Daarnaast had juffrouw Kreuger voor beginnelingen een 
breischool; voor wat ouderen een naaischool en een groepje voor 
fijne handwerken. Ze had overal diploma's voor en kon hele 
mooie dingen maken. 

Toen in 1940 alles platgeschoten was, is ze verhuisd naar de 
Lindelaan, waar tegenover een nieuvye kleuterschool werd 
gebouwd. Toen haar beide zusters overleden waren, is ze 
verhuisd naar een bejaardenhuis in Apeldoorn. Ik geloof dat ze 
wel alle drie begraven zijn op de begraafplaats aan de Glashorst. 

Met dankbare herinnering, 
T. Vlastuin-Schimmel 
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IDENTITEITSBEWIJZEN SCHERPENZEEL 1940 
Momenteel is een werkgroepje bezig met het archiveren en 
inscannen van de fotocollectie van de vereniging. Een hele klus, 
want het streven is om de fotocollectie in de toekomst op Internet 
voor een ieder bereikbaar te maken. 
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Voorbeeld van een ID-bewijs (verkleind) 
Een klein onder-deel van de in te scannen items bestond uit 2 
doosjes met identiteitsbewijzen, in totaal 432 stuks. De meeste 
zijn uitgegeven door de gemeente Scherpenzeel in oktober 1940. 
Het grootste deel van de ID-bewijzen is voorzien van pasfoto. 
Om deze ID-bewijzen nu al bereikbaar te maken voor 
geïnteresseerden, wordt de mogelijkheid gegeven een 
ingescande versie via E-mail te ontvangen. Dit gaat als volgt te 
werk : U stuurt een E-mail naar: piet60valkenburg@hetnet.nl 
waarbij u het verzoek doet om de index van de ID-bewijzen te 
ontvangen. U krijgt per ommegaande deze Index (Word-bestand) 
via E-mail toegestuurd. Ven/olgens stuurt u een mailtje, waarbij u 
opgeeft van welk ID-bewijs u een scan wilt ontvangen (nummer, 
familienaam, voorletter + geboortedatum opgeven s.v.p.). Het ID-
bewijs wordt u dan als JPG-bestand retour gestuurd. 

Piet Valkenburg. 
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De kopij voor liet volgende nummer dient uiterlijk 
zaterdag 22 februari 2003 

bij H.P. Schuurman te zijn ingeleverd. 

X X X X X 

Ondergetekende, dhr/ mevr.: 

Straat en huisnummer: 

Postcode + woonplaats: 

geeft zich op als lid van de Vereniging "Oud-Scherpenzeel" tegen 
een contributie van € 10,- per jaar. 

Handtekening: 
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Als 't eene Jaer verloopt Soo komt terstont een ander, 
ons dagen vliegen weg, als Arents na malkander 
Gelijck den roock verdwijnt, alsoo vergaet den tijt, 

Ja schier eer dat ment' weet, zijn wij ons dagen quijt (kwijt) 
Hoe haest heeft 't oude Jaer, ons wederom verlaten, 
en wat sal 't nieuwe jaer ons arme sondaers baten 
In dien den ouden mensch met sterft in 't oude jaer, 

En EIck geen Nieuwe deugt in 't nieuwe wert gewaer 
Dewijl WIJ wederom door Gods Genaed beleven 

T Jaer seventienhondertachtentwintig even 
Soo kom ick voor het eerste, in dit nieuw jaer saisoen 

van 't Geen ick heb geleert u een vertoning doen 
De Heere wil u geven mijn vader en moeder eerbaer 
Een lang voorspoedig leven en een zalig Nieuwjaer. 
U E (U Edele) onderdanige en dienstbereide Soon, 

Geurt Evertsen, 1728 

Geurt Evertsen is geboren op de Scherpenzeelse boerderij Kraaienoord, een 
niet meer bestaande boerderij gelegen tussen De Haar, Huigenbosch en 
Groot Schalk 
Bron Donkelaar, Klem en Kaal, door W Bos, Leusden 1991 Het ongmeel (zie 
hiernaast) bevindt zich in het kerkarchief van de Herv gemeente van 
Leusden-Zuid 

Bestuur en redactie wensen u fijne 
feestdagen en een voorspoedig 2003. 
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Midden in de samenleving 
De Rabobank staat midden in de samenleving. 
Dat merkt u aan onze manier van werken en aan onze 
betrokkenheid met de regio.Zo komt u onze naam vaak 
tegen als sponsor van lokale initiatieven op het gebied 
van sport, kunst en cultuur. 
Dat bedoelen wij met: midden in de samenleving. 

Rabobank 


