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VAN DE

BESTUURSTAFEL

Voor u ligt het vierde en laatste verenigingsblad van dit jaar. Bijna is
2007 al weer voorbij. Wat mij in mijn eerste jaar als voorzitter het
meest is opgevallen is de enorme inzet aan tijd en energie van mijn
medebestuursleden en de vele vrijwilligers, die zij in de vereniging
steken. Graag wil ik hen hiervoor uitdrukkelijk bedanken.
Elke dinsdagavond van 19.00 uur - 21.00 uur is het
documentatiecentrum in het Koetshuis open. Ik nodig u uit om dit
eens te gaan bezoeken.
Ook willen wij u attenderen op onze homepage:
www.oudscherpenzeel.nl.
Heel veel informatie staat daarop tot Uw beschikking.
In het laatste kwartaal hebben wij een dialezing gehad van de heer
Van Poortvliet over de schoolplaten van J.H.Isings en heeft er een
bedrijfsexcursie plaats gevonden bij het melkveebedrijf van de fam.
Van Ginkel aan de Brinkkanterweg.
Op de jaarvergadering van 19 februari 2008, zal aandacht worden
besteed aan het 40 jaar bestaan van de vereniging. De uitnodiging
vindt u in dit blad.
Bep Schimmel heeft besloten zich niet meer herkiesbaar te stellen.
Zij heeft vele jaren de functie van secretaresse op een voortreffelijke
wijze vervuld. Gelukkig heeft het bestuur mevrouw J.E. ( Gobi )
Schuur bereid gevonden om deel te gaan uitmaken van het bestuur.
Gobi Schuur, geboren en getogen in Scherpenzeel, woont in
Scherpenzeel, Roeterskamp2/E. Namen van andere kandidaten
kunnen voor 31 december 2007 schriftelijk en ondertekend door vijf
leden, ingediend worden bij de secretaresse.
Het Bestuur wenst u fijne feestdagen.
Graag ontmoeten wij u op de jaarvergadering.
Namens het bestuur, Wim Schimmel, voorzitter.
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UITNODIGING VOOR DE

JAARVERGADERING

Hiermede nodigen wij u uit voor de jaarvergadering op dinsdag
19 februari 2008 in partycentrum Boschzicht. Aanvang 20.00 uur.
AGENDA:
Welkom/opening.
Notulen jaarvergadering d.d. 27 februari 2007.
Verslag secretaris.
Verslag penningmeester.
Bestuursverkiezing.
Presentatie over 40 jaar geschiedenis van onze vereniging.
Rondvraag.
PAUZE.
Zoals u van ons gewend bent, zijn wij er ook dit jaar weer in
geslaagd om voor het programma na de pauze een interessant
onderwerp te vinden. De heer Kees van Lambalgen uit Maarn,
landschapscoördinator, zal een dialezing houden over het ontstaan
van het landschap rondom Scherpenzeel en Woudenberg. Door
middel van oude kaarten en foto's gaan we het landschap bekijken.
Houtwallen, dekzandruggen, wegen, boerderijen, oude namen en de
Grebbelinie komen allemaal aan de orde tijdens de lezing.
Het belooft een interessante avond te worden.
Ook niet-leden zijn van
harte WELKOM.

Grebbelinie ten noorden van
de Pothbrug.

LEZING OVER GESCHIEDKUNDIGE

SCHOOLPLATEN

Op 30 oktober jl. is in Partycentrum Boschzicht een
ledenvergadering gehouden waarin de aandacht was gevestigd op
de schilder en illustrator Johan Herman Isings. Hij leefde van 1884
tot 1977 en heeft een geweldig oeuvre achtergelaten. Hij heeft zijn
leven lang gewerkt zolang "het dag was". De heer Vincent van
Poortvliet, oud docent aan de Pabo te Ede, toonde de prachtige
schoolplaten van deze virtuoze schilder en hij gaf uitleg over de
personen en afbeeldingen die er op staan. Ruim 70 leden en
introduces hebben genoten van zijn boeiend betoog.
De platen nodigen uit tot verhalen vertellen uit onze vaderlandse
geschiedenis. De periode die behandeld werd, is van de
middeleeuwen tot aan de
80-jarige
oorlog. De
kunstenaar
had een
artistieke
missie:
hij
schilderde niet alleen
bijbelverhalen, hij was
een diep gelovig mens,
maar de vaderlandse
geschiedenis was hem
ook zeer dierbaar.
Overwintering op Nova Zembla, 'het behouden huys'.
Een schilder met oog voor
detail. Ook het pedagogisch
element ontbreekt nooit. Men
ziet hoe de mensen in die
dagen gekleed zijn, welke
voorwerpen ze gebruiken en
hoe belangrijk de rangen en
standen zijn. Veel historische
gebouwen in Nederland zijn
afgebeeld, want hij wilde laten zien hoe een stad
middeleeuwen eruit zag (zie de afbeelding hierboven).

in de
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Sommige gebouwen staan er nu nog. Natuurlijk ontbreken de
veldslagen niet. Maar, het mooie van Isings platen is dat het nooit
beangstigend is voor kinderen. De afbeeldingen zijn inspirerend,
maar niet wreed. Wel waren de mensen op de platen zwaar op de
hand en de gezichten vol geheimen - zoals hieronder de Noorman..

Dat kwam waarschijnlijk door zijn leven. Een leven met veel verdriet
en verlies, maar ook een leven van grote materiële welvaart. Hij kon
op vijfentwintigjarige leeftijd al een villa voor zijn gezin laten bouwen.
Toen hij zijn gezin door ziekte verloor werd hij opgevangen door zijn
vriend Cornells Jetses, de schepper van Ot en Sien.
Bij de platen schreef Isings verklarende boekjes, zodat je nu nog
precies weet wie en wat hij heeft afgebeeld. Volle platen met veel
kleuren, prachtige mensen en dieren, allerlei gebruiksvoorwerpen uit
die tijd en meestal de schilder zelf als toeschouwer.
We kennen ze uit de geschiedenisboekjes: Luther op de Rijksdag te
Worms; Willem van Oranje in de Raad van State; Leidens Ontzet;
de overwintering op Nova Zembla en ga zo maar door.
De aanwezigen hebben niet alleen genoten van de schilderkunst
van Johan Herman Isings, maar hebben ook hun kennis van de
vaderlandse geschiedenis weer eens opgefrist.
Bep Schimmel
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OUD SCHERPENZEEL OP BEZOEK BIJ MODERN
AGRARISCH BEDRIJF
Op dinsdagavond 13 november waren 70 leden van Oud
Scherpenzeel op bezoek bij
de familie van Ginkel aan de
Brinkkanterweg.
De leden werden welkom
geheten in de ontvangstruimte boven de zeer ruime
stal.

Voor de pauze gaf Gert van
Ginkel een presentatie over
de ontwikkeling van zijn
bedrijf. Ook de geschiedenis
van de familie van Ginkel
werd niet vergeten.
Na de pauze werd een
professionele documentaire
getoond over de verhuizing van Ruwinkel naar de Brinkkanterweg.
De verhuizing was ook de aanleiding tot een ingrijpende
modernisering van het bedrijf. Er werd een stal gebouwd volgens de
laatste inzichten. De melkrobots werden ingevoerd.
Het hele vernieuwingsproces is niet vanzelf gegaan. Talloze
problemen moesten worden opgelost, planningen konden met
moeite worden gehaald.
De leden kregen vervolgens een film te zien over het gebruik van de
melkrobot. Het gebruik van de melkrobot heeft voordelen zoals een
hogere melkopbrengst, minder arbeid. De koeien laten zich
gemiddeld drie keer per dag melken; in de oude situatie was dat
twee keer.
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I
Tijdens de rondleiding door de stal kwamen vele facetten van de
bedrijfsvoering aan de orde. De koeien blijven het gehele jaar op
stal, besmettelijke ziektes kunnen worden buitengesloten. Minder
schommelingen in het voerrantsoen en daardoor een hogere
melkopbrengst. Het weiland blijft in betere conditie doordat de zode
intact blijft.

De moderne boer moet van vele markten thuis zijn. Om een modern
bedrijf te worden en om bij te blijven moet er flink worden
geïnvesteerd. Kennis van de modern techniek; het bedrijf is
afhankelijk geworden van computers. Kennis van ziektes is
eveneens onontbeerlijk. Ook zal de boer over de nodige
boekhoudkundige kennis moeten beschikken.
Opvallend was de goede verzorging van het vee.
Het fokken van vee is een specialiteit van de familie van Ginkel; er
werden al vele prijzen behaald.
De leden van Oud Scherpenzeel kunnen terugkijken op een zeer
geslaagde avond.
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FINANCIEN BLIJVENDE ZORG VAN DE

VERENIGING

In het vorige nummer heb ik geschreven dat besturen ook is
vooruitzien. Ik gaf toen aan dat volgens onze begroting voor 2007 er
een tekort zou ontstaan van € 750. Helaas: zoals het er nu uitziet
worden mijn zorgen bewaarheid. In 2007 moeten we wederom een
beroep doen op onze reserves. Dat kan structureel niet zo doorgaan
en mede daarom stelt het bestuur in 2008 een contributieverhoging
voor.
Ook verwachten wij extra uitgaven voor onze computers en de
huisvesting van het documentatiecentrum. U weet: alles wordt
steeds maar duurder. Als bestuur willen we de contributie zo laag
mogelijk houden. Iedereen moet lid van onze vereniging kunnen
worden! Maar, wilt u ons een keer extra financieel steunen, dan kan
dat natuurlijk altijd. Ons gironummer staat in dit blad vermeld.
Indien u de contributie nog niet automatisch betaalt: op de
ledenvergadering kunt u een formulier daarvoor meenemen. Dat
bespaart ook geld en tijd.
Rest mij nog u prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe te
wensen.
Groet van de penningmeester.
WEBSITE ARCHIEF GEMEENTE
GEOPEND

SCHERPENZEEL

Zoals bekend is het gemeentearchief van Scherpenzeel sinds
1 januari 2004 ondergebracht bij het Gemeentearchief Ede.
Sinds die tijd is de Edese gemeentearchivaris, bijgestaan door
zowel beroepsmensen als vrijwilligers, druk bezig geweest met
inventariseren, digitaliseren en restaureren van de archiefstukken.
Op woensdag 14 november jl. werd de bijbehorende website
officieel geopend. Door de Edese wethouder F.A. van Zuilen en zijn
Scherpenzeelse collega A.G. Heitink werden een paar toespraakjes
gehouden. Peter van Beek, de Edese gemeentearchivaris, gaf
daarna een eerste impressie van de website die werd getoond op
een groot filmscherm.
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U kunt de website vinden via www.edeqelderland.nl Via een link
komt u terecht bij de "Scherpenzeelse" website. Hier kunt u ook de
digitale historische krantencollectie van de gemeente Scherpenzeel
raadplegen! Deze collectie bevat de regionale nieuwsbladen "De
Holevoet" en "De Nieuwe Holevoet" (de voorlopers van de
Scherpenzeelse Krant) uit de periode 1918 tot en met 1966 (de
eerste gescande krant is van 12 oktober 1918). Deze kranten
werden verspreid in de plaatsen Scherpenzeel, Woudenberg,
Renswoude, Leusden en Stoutenburg. Ze bevatten ook gegevens
over omliggende plaatsen zoals Barneveld, Ede en Veenendaal.
Alle bewaard gebleven kranten zijn gescand; in de oudste
jaargangen zijn helaas wat hiaten door ontbrekende nummers. De
link naar deze krantencollectie is http://ede.courant.nu
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Buiten de digitale zoekmogelijkheden zijn in de studiezaal van het
gemeentearchief Ede ook de volgende archiefstukken te
raadplegen
de oude archieven van de Hervormde gemeente Scherpenzeel
(met een omvang van acht strekkende meter);
archiefstukken van de notarissen van Scherpenzeel over de
periode 1832 t/m 1886;
de huwelijksbijlagen vanaf 1812 t/m 1932;
de zgn retroacta van de burgerlijke stand: de doop-, trouw- en
begraafboeken over de periode 1610-1811;
het oud-rechterlijke archief van Scherpenzeel (1623 t/m 1811);
het archief van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.
Het Gemeentearchief Ede is gevestigd in het gemeentehuis van
Ede, Bergstraat 4, 6711 DD Ede. Het is geopend dinsdag t/m vrijdag
van 9.00-17.00 uur. Na 16.30 uur worden geen stukken gelicht. De
studiezaal is dan wel gewoon geopend.
Postadres:
9022, 6710 HK Ede.
Telefoon:
0318-68 03 59
Faxnummer: 0318- 68 05 77
E-mail:
Gemeentearchief(a)ede.nl

RUIGT

SNIJDEN

In het verenigingsblad van juni dit jaar stond een artikel over
Schuitenvaarders op de Luntersche Beek. De ervaringen van Jan
van de Lagemaat uit Woudenberg werden hierin beschreven. Hij is
kortgeleden op 99-jarige leeftijd overleden.
Onderaan het artikel was een krantenbericht van het
Heemraadschap uit 1927 afgebeeld, waarin melding werd gemaakt
van het aanbesteden van het op diepte brengen of maaien van
verschillende beken.
Toen ons lid de heer Leeuwdrent uit Scherpenzeel dit krantenbericht
las, ontdekte hij de naam van zijn vader, Gerardus Leeuwdrent,,
hoewel de naam verkeerd was gespeld als Leeuwenarend. Hij
mocht voor 148 gulden perceel 4 maaien.
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HEEMRAADSCHAP: EÖf. BEKEN EN
AANKLEVE VAK DÏENRwjftsnïj'dtn.

Asft hei l:«ntoor Mutrrhulr-cn 15 vtté fis»
it'.r iT. •i-l.ijfr door waSesgraof ien heer J. Knoppers tn hecmrndeit eflr.be^.f'-t'd het op diept*
irrufen of fn»iaten vén vt-rschillend»^ btken.
fit'! 'rt-trit \^tfcl g'egyad e b volgl :
Aan G. v. 4 Lageroaftt te WosKk-nbcrg percI, 2 €*ft 7 ¥&or ƒ 16Ö. ƒ 2 2 ^ fn f 38; aan Ph,
%'. tl. Biek I»' Amersfoort ps*rc. 3, 6, ?> en ÏO
voor ƒ 25, ƒ 9 3 , ƒ 98 rn / 55; oasn G. LBCUi¥rn.^f<'nd te Woudenberg pcrc. 4 voof ƒ l4d;
«sn W. van GJnl<.l tt? ScKerp*nïtcI perc. 5
voor / IB3; san M. V..»!dhui2»n te Voud^P»
berg pcrc. S voo- ƒ 166,

In de maanden september en oktober werd er ruigt gesneden. Dit
was het nog niet afgestorven riet met vele andere planten. Ruigt
werd gesneden met een zeis en vaak tot grote bossen gebonden
om het te verkopen. In het westen van het land gebruikten
bloembollenkwekers het om er de geplante bollen mee af te dekken
in de winter.
Van de heer Leeuwdrent ontvingen we een foto waarop zijn vader
aan het ruigt snijden is aan de oever van de Luntersche Beek ter
hoogte van 't Vliet bij de Lambalgsche brug.
De foto op de voorkant van dit blad, die rond 1930 is gemaakt, toont
een aantal mannen die de oever maaien met een soort zeis, die aan
het eind van een stok is bevestigd. Met een trekhaak kunnen de
gemaaide plantenresten op de kant worden getrokken.
VInr: onbekend, Gart Dijkhorst, onbekend, onbekend, Gerardus
Leeuwdrent, in het water links Gart Steinmann uit de Knopstraat
(dus niet de loodgieter) en rechts Tolboom.
Als u iemand herkent op de foto waarvan wij de naam niet weten,
wilt u dit dan doorgeven aan Wim v.d.Berg of één van de andere
bestuursleden? Mailen kan ook: w.v.dberq(a)hccnet.nl
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"NOE EERST EFFE PRO A TE!

In de rubriek "Noe eerst
effe Proate !" interviewt
Piet Valkenburg jonge en
oude,
bekende
en
onbekende, kortom allerlei Scherpenzelers, die
iets leuks of interessants
over Scherpenzeel te
vertellen hebben.

Het nummer dat voor u ligt wordt bij Oud-Scherpenzeel ook wel het
"kerstnummer" genoemd. Dat deed me denken aan de kerst van
vorig jaar. Het was het laatste jaar dat mevrouw Brand-Kleinveld
meedeed met het kerstzingen in Scherpenzeel. Mevrouw BrandKleinveld heeft maar liefst meer dan 60 jaar een heel actieve rol
gespeeld in het kerstzingen! Zij was op dat gebied de initiator van
het kerstochtendzingen en daarom vroeg ik haar voor de 8^
aflevering van "Noe eerst effe Proate"!
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Mevrouw Brand-Kleinveld aan het woord : "Ik word 17 februari 91
jaar oud en ik ben geboren in Bodegraven als Cornelia Kleinveld.
Mijn grootvader is wel in Woudenberg geboren, maar ik zelf dus niet!
Mijn grootvader heette Cornells Kleinveld, ik
ben naar hem vernoemd. Hij is geboren
omstreeks 1860 en hij is op 69-jarige leeftijd
overleden, in 1929. Mijn grootmoeder heette
Gerritje
van der
Snoek.
Ook
mijn
grootmoeder is niet zo oud geworden, zij
werd maar 56 jaar oud. Kleinveld is een naam
die ooit nog eens verbonden moet zijn
geweest aan een landgoed. Ik heb nog een
oude stoel en op de leuning staat het wapen
van Kleinveld. Dat is heel mooi houtsnijwerk
en ik weet eigenlijk niet hoe oud de stoel is. Mijn grootvader had
hem al en zijn vader kwam uit Zwammerdam, dus mogelijk is dat
landgoed daar in de buurt geweest.
De meisjesnaam van mijn moeder is Van Zoomeren. Er is nog een
tragisch verhaal bekend van deze kant van de familie. De
grootvader van mijn moeder kwam uit Boxtel en was kapitein op een
schip. Op een gegeven moment lag dat schip voor anker, toen hij
een hartaanval kreeg. Hij stierf ter plekke en kwam over de roef te
hangen. De enige die nog aan boord was, was zijn zoon, het
personeel had vrijaf. Maar zijn vader lag zodanig dat de zoon werd
opgesloten, want hij kon zijn vader niet opzij krijgen. De zoon heeft
toen een hele tijd opgesloten gezeten in het schip, samen met zijn
dode vader. Die werd niet ouder dan 47 jaar.
Mijn vader was ook weer een Cornells Kleinveld. Hij is geboren in
Zwammerdam op 23 mei 1888. Hij stierf in 1947, net na de oorlog.
Mijn vader had een eigen zaak, een slagerij in Bodegraven, vandaar
dat ik daar geboren ben! Mijn moeder heette Jacoba van Zoomeren,
zij was de dochter van de kapitein.
Ik heb lange tijd bij mijn ouders in gewoond. Ik werkte bij mijn vader
in de slagerij en dat was hard werken: ik werd om zes uur al m'n bed
uitgetrommeld, nog voordat het personeel kwam. Ook heb ik lang
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voor mijn moeder gezorgd. Mijn moeder was namelijk ziek, zij had
ischias en ik stond altijd voor haar klaar, ook na mijn trouwen nog.
Ik ben getrouwd met Jan Brand. Hij is geboren 13 september 1917.
Ik heb hem leren kennen doordat ik hem bijna van zijn sokken reed!
Dat kwam zo: ik was op visite bij kennissen in Driebergen en 's
avonds was ik op de fiets onderweg naar die mensen. Ik reed via het
bos via Rijsenberg en plotseling trapte ik door m'n remmen heen.
Net op dat moment reed ik naar beneden, naar de Arnhemse
Bovenweg. Ik reed steeds sneller en ik kon niet meer remmen! Net
voor de kruising stonden er twee jongens : Jan Buitenhuis en Jan
Brand en in het voorbijgaan greep ik
allebei die jongens vast en zo kwam ik
tot stilstand! Ik was enorm geschrokken
en ik heb zelfs gefoeterd tegen die
jongens: "Sufferds, wie gaat er dan ook
midden op de weg staan!". Zo ontmoette
ik Jan Brand en je kunt je voorstellen dat
de 'Driebergse Bossen' een speciaal
piekje in ons hart kreeg. Ik heb nog een
foto dat ik in dat bos sta, ik was daar
ongeveer 24 jaar oud, dus in 1941. 14
juni 1944 zijn Jan en ik toen getrouwd.
Jan werkte in die tijd in een kindertehuis
in Driebergen.
Voordat we gingen trouwen heeft Jan echter nog een slechte tijd
meegemaakt. Hij werd namelijk in de oorlog aangehouden door de
Duitsers en getransporteerd naar Duitsland om te werken. Eerst in
Berlijn en later in een werkkamp in Tsjechoslowakije. Dat kamp werd
gerund door SS-ers en het moet er verschrikkelijk geweest zijn. Mijn
man heeft er niet vaak over gepraat, dat kon hij niet, maar hij is daar
veel mishandeld. Tot aan zijn dood heeft hij hierdoor onder andere
last gehad van open wonden aan zijn benen. Jan is bijna twee jaar
weggeweest en toen hij terugkwam uit dat werkkamp was hij net een
levend gratenhuis, ik herkend hem eerst niet eens! Hij moet er
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verschrikkelijke dingen hebben gezien. Ook was hij erg veranderd,
hij was stiller geworden.
Na ons trouwen kwamen we in Amsterdam terecht. Mijn man ging
daar namelijk als livrei aan het werk bij een barones, zij woonde aan
de Overtoom. Later heeft hij nog enige tijd als ober in een café aan
de Kalverstraat gewerkt. Ik heb zelf in Amsterdam als jeugdleidster
gewerkt, dat was op een zondagsschool. Dat was wel even wennen,
want het was een echte bende toen ik in die klas kwam. Maar
ondanks mijn 'lengte' had ik kennelijk gezag, want ik kreeg die klas
wel doodstil!
In Amsterdam hebben we de laatste jaren van de 2e Wereldoorlog
meegemaakt. Dat was geen prettige tijd, want we hebben ook nog
de winterhonger meegemaakt. Er was niks meer te eten, helemaal
niks. Op de zwarte markt, op het Waterlooplein, kon je voor veel
geld nog wat krijgen. Een ei kostte een gulden en een rauwe
aardappel ook. Gekookt kostte die aardappel zelfs één gulden tien.
Maar ja, wie had er zoveel geld? Mijn zus had zoveel honger dat ze
zelfs alle pillen in huis opat, maar gelukkig werd ze er niet ziek van.
Ik heb ook nog eens verplicht moeten toekijken hoe de Duitsers
mensen fusilleerden. Er was een hoge Duitse officier vermoord en
als represaille werden er twaalf mensen willekeurig opgepakt, op de
Weteringschans neergezet en zo doodgeschoten. Er was zelfs een
kind bij. Verschrikkelijk toch!
We kwamen in Scherpenzeel terecht doordat ik niet tegen de
stadslucht kon. Ik was al verzwakt door de hongerwinter en ik had
doorlopend last van chronische hoofdpijn en koorts en toen zei de
dokter dat we buiten moesten gaan wonen. Jan ging toen op zoek
naar een baantje in de omgeving van Woudenberg en Scherpenzeel
en kon eerst beginnen bij de kruiwagenfabriek, de Porta. Al snel kon
hij daarna zijn eigen werk weer oppakken en werd hij tapper bij De
Tempel, in Woudenberg. Dat resulteerde erin dat we net na de
oorlog, in 1945, naar Scherpenzeel konden gaan verhuizen. Het viel
echter niet mee om hier een huisje te krijgen! Wij kwamen natuurlijk
"van buiten" en de woningnood was toen, door alle vernielingen in
de oorlog, erg groot. Het kwam er eigenlijk op neer dat we een huis
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moesten gaan kopen. De huizen aan de Prinses Marijkelaan waren
toen net gebouwd en bedoeld voor "buitenstaanders". Maar het
waren koophuizen en dit huis was de laatste dat te koop stond. Maar
wie had er in die tijd nou geld om een huis te kopen? Daarom
moesten we via huurkoop dit huis toen kopen. Het zijn goed
gebouwde, stevige huizen en ik ben er nog erg steeds content mee.
Ik was gauw gewend hier in Scherpenzeel. Het beviel me direct erg
goed en het wonen in Scherpenzeel is me altijd goed bevallen.
Ik heb na ons trouwen niet
meer gewerkt, dat was in die
tijd niet gebruikelijk. We
kregen geen kinderen, maar
ik heb altijd wel veel
kinderen over de vloer
gehad. Ik gaf namelijk
zangles en muziekles aan de
kinderen en vaak was dat
een drukte van belang. Vaak
had ik een heel goede band
met mijn leerlingen. Je kunt
wel zeggen dat ik met
sommigen van hen letterlijk
lief en leed hebt gedeeld!
Jan en ik beleefden ook altijd
veel plezier aan de kinderen.

Echtpaar Brand, poserend bij een trouwerij.

I

Je maakte altijd wel leuke dingen mee. Op een gegeven moment
kwam er een jongen en die had een appel voor mij meegenomen. Je
kon zien dat de appel helemaal glimmend was opgepoetst. Ik
bedankte hem voor de appel en toen zei die jongen: "Ja juf, die heb
ik eerlijk voor u gestolen op de markt!". Met de kerst kwamen de
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kinderen allemaal altijd even langs. Soms wel 44 en dan zat het hele
huis vol, allemaal op krukjes en stoelen. Ik vertelde dan altijd
verhalen en iedereen was dan doodstil. Ik vertelde graag verhalen
en dat ging mij goed af. Misschien zelfs nog wel beter dan zingen!
Jan was een erg zorgzaam mens. Als er visite was dan zorgde hij
altijd voor een hapje en een drankje. Ik werd gewoon naar binnen
gestuurd, want dat was zijn taak! Hij was een hele lieve trouwe man
en kinderen waren dol op hem! Jan overleed in 1990 op 73-jarige
leeftijd. Dat was op de camping De Lucht. Dat was erg tragisch. We
kwamen aanrijden, Jan stapte uit en bleef zo dood liggen.
Ja, nu over het kerstzingen. Dat kwam zo: toen wij hier nog maar net
woonden, kwam ik al gauw over de vloer bij Brand Valkenburg, van
de Driekleur. Op een gegeven moment vroeg hij: "ga je mee, naar
het kerstzingen?" Ik wist wat de bedoeling was, want dat had ik in
Amsterdam ook al gedaan. Het kerstochtendzingen werd in die tijd
georganiseerd door
zuster Smit,de wijkI verpleegster, fz/e foto
I hiernaast uit 1965).
' IVIaar na een jaar,
' net voordat zuster
i Smit met pensioen
I zou gaan zei zij
. plotseling tegen mij:
"en nou doet u het
maar, punt uit". Ik
had
dus
weinig
1 keus! Ik nam dus
voortaan
het
voortouw voor de
kerstochtendzang.
Maar het eerst^ volgende jaar dacht
I eigenlijk
iedereen
* dat het afgelopen
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was met kerstzingen, want zuster Smit deed niet meer mee! We zijn
toen met z'n drieën doorgegaan, mevrouw Bom, mijn man en ik.
Gelukkig groeide en groeide de
groep maar door. Op een gegeven
moment hadden we zelfs 117
mensen voor het kerstzingen! Dat
was echt een groot succes. Vanaf
1945 heb ik elk jaar meegedaan.
Eerst ging mijn man altijd mee, later
viel m'n man weg, toen kwam Teus
Valkenburg mij altijd helpen en
momenteel mevrouw Jongeneel
met haar vriendin die me weer
helpt. Het was al die tijd wel steeds
vroeg opstaan en ik ben eigenlijk
nooit zo'n ochtendmens geweest!
Mevr. Brand zingt in de vroege
i<erstociitend met volle overgave.
Helaas kan ik niet meer mee de straat op met de kerstochtendzang.
Dat vond iedereen wel erg hoor! Maar ik heb afgesproken dat als ze
uitgezongen zijn, dat ik ze zal ontvangen in het bejaardenhuis en
dan ga ik meezingen voor de oudjes daar. Na het kerstzingen
worden we altijd ontvangen in 'Huis in de Wei'. Dan zingen we daar
de bejaarden toe, na het zingen worden we even toegesproken en
krijgen we koffie. Ik ben wel benieuwd hoeveel mensen er dit jaar
meegaan met het kerstzingen. Het is de eerste keer zonder mij,
maar gelukkig zit er een goede vaste kern in de groep en ik heb het
volste vertrouwen dat zij de groep bij elkaar zullen houden.
Wat ik het leukste vond aan het kerstzingen waren de kinderen: die
waren vaak zo trots dat ze mee mochten! Er gingen ook vaak veel
jongelui mee, van de opgroeiende leeftijd en dat was erg leuk, want
dat zou je niet echt verwachten. Iedereen verbaast zich erover, maar
mijn stem is wat dat betreft nog prima hoor! Ik hou m'n stem ook
goed bij en ik ga nog steeds naar zangles!
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Mevrouw Brand met een jeugdige deelnemer tijdens het kerstzingen in
2005.
Ik ben dan nu wel op leeftijd, maar ik kan in huis nog alles goed
doen hoor! Ik word ook goed geholpen door iedereen en daar ben ik
erg blij mee. Als ik naar zangles ga, dan haalt mevrouw Brons me
op. Mevrouw Vlastuin komt me altijd helpen met de lakens vouwen
en ze neemt vaak de boodschappen mee. Als ik eens naar het
bejaardenhuis moet dan wordt ik weggebracht en opgehaald door
mevrouw Rieberg en de buurman zet altijd de vuilnisbak aan de
weg. Nee, ik zit hier in een goede buurt en ik blijf hier graag nog
even zitten!
20

SABRINA VAN DE WETERING WINT

PRIJSVRAAG

Tijdens Scherpenzeel Uniek op 1 september hield onze vereniging
een prijsvraag voor kinderen. Zij moesten raden waarvoor op tafel
uitgestalde voorwerpen vroeger werden gebruikt. Ook kregen zij de
opdracht een verhaal te schrijven over Scherpenzeel in vroegere
tijden. Bij een prijsvraag hoort natuurlijk een winnaar of winnares.
Deze eer viel te beurt aan de 11-jarige Sabrina v.d. Wetering. Als
prijs heeft zij enkele cadeaubonnen gekregen, die ze naar eigen
idee kan besteden. Ook de 9-jarige Iris Heller heeft een mooi
verhaal geschreven waarvoor zij is beloond met een cadeaubon.
Sabrina is de kleindochter van Barend van de Wetering, die bij velen
van ons beter bekend is als Broer v.d. Wetering. Sabrina woont op
de Stationsweg en zit in groep 7 van Chr.Basisschool "De
Glashorst". In haar vrije tijd turnt ze bij Gymnastiekvereniging
D.O.T.0.
De informatie voor het schrijven van het verhaal kreeg zij van haar
opa. Hieronder staat het winnende verhaal van Sabrina.
M'n opa
Dit verhaaltje gaat over mijn opa die in 1935 in Scherpenzeel is
geboren op de Glashorsterdijk. Het heet daar nu Glashorst en er
staat een appartementencomplex "Groot Wallenburg". Daar woont
mijn opa.
De buren van mijn opa, de familie Kuiper, hadden een grote kalkput
in de tuin en in de oorlog is daar een schuilkelder van gemaakt. Als
het alarm afging, konden de buren en de buurtbewoners daar naar
toe om te schuilen.
De vader van mijn opa (mijn overgrootvader) had een
noodslachtplaats in de Knopstraat en als er een noodslachting was,
ging Jan Boom, de dorpsomroeper, het hele dorp door om te
vertellen dat er voor iedereen vlees was in de Eierhal.
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Tijdens de oorlog waren de soldaten overal bij de mensen in het
dorp. Bij Koster, de bakker in het dorp, waren soldaten en hun
paarden in de meelschuur.
Toch was het vroeger een fijne tijd en buitenspelen kon veel beter
dan nu.
Mijn opa woont nu weer op de plaats waar hij geboren is.
Sabrina van de Wetering.

Sabrina van de Wetering samen met haar opa Barend v.d. Wetering
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BEGRAAFPLAATS

DE GLASHORST OP

GRAFTOMBE.NL

Onze plaatsgenoot Henk van der Hoeff is momenteel enthousiast
bezig met het fotograferen van de grafstenen op begraafplaats De
Glashorst. Misschien vraagt u zich af "Hoe kom je op het idee?".
Henk gaf ons daar zelf antwoord op. Hij is bezig met onderzoek naar
de stamboom van de familie Van der Hoeff. Deze naam is afkomstig
uit Friesland en dat is natuurlijk soms wel even reizen, dus werd de
familienaam ook maar eens ingetikt als zoekvraag op Internet. Op
deze manier kwam hij bij toeval terecht op de site www.qraftombe.nl.
Henk kon vervolgens veel en dankbaar gebruik maken van deze site
voor zijn onderzoek. Hierdoor kwam hij op het idee om ook de
grafstenen van Scherpenzeel voor een breder publiek beschikbaar
te stellen. Henk nam hierop eerst eens contact op met Jan
Osnabrugge, die immers al eens publicaties over onze
begraafplaatsen het licht heeft doen zien en het idee viel ook bij Jan
in goede aarde. Men besloot tot een samenwerking. De vereniging
Oud-Scherpenzeel stelde de boeken over de begraafplaatsen aan
Henk ter beschikking en er werd begonnen met het fotograferen van
de grafstenen op het oude gedeelte van De Glashorst. Wat bleek
echter, ook een zekere Willem ter Haar uit Barneveld was op
hetzelfde idee gekomen: Willem bleek gelukkig te zijn begonnen met
het fotograferen van de grafstenen op het nieuwe gedeelte en zo
kon een positieve samenwerking ontstaan!
Ondertussen heeft Henk al 650 grafstenen gefoto-grafeerd en is hij
bezig deze te verwerken om de foto's inclusief de bijbehorende tekst
te kunnen laten plaatsen op de site. In de toekomst komt zeker ook
begraafplaats Lambalgen aan de beurt.
Bent u geïnteresseerd ? Kijk op: www.qraftombe.nl !
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WIE HEEFT WERK VAN ARNOLD OF EDZARD KONING AAN DE
MUUR HANGEN?
In het najaar van 2008 organiseert het Museum Nairac in Barneveld,
samen met het Stadsmuseum in Harderwijk een grote
overzichtstentoonstelling van de laat-impressionistische schilders
Arnold (1860 -1945) en Edzard Koning (1869 - 1954).
Veel werk van beide schilders hangt in onze omgeving aan de muur.
Het museum Nairac zou graag in contact komen met deze
eigenaars. Bij de tentoonstelling wordt een catalogus vervaardigd
over de gebroeders en het museum wil graag een zo volledig
mogelijk beeld geven van het werk van beide schilders.
Wie hieraan mee wil werken, kan
een
foto
mailen
naar
museumnairac@introweb.nl
waarna een medewerker contact
met u opneemt.
Voor meer info: 0342-415666

Edzard Koning, Voorthuizen - Molen in lente.

KENT U DIT NOG?
Reactie op voorwerp 441
In het oktobernummer van F"^^
ons verenigingsblad vroegen
we u weer om een ons
onbekend voorwerp, nummer
441, te bekijken en hierop
eventueel te reageren.

Van de heer Boom uit Hilversum kregen we de volgende reactie.
Dhr. Boom vertelde ons dat lang voor de oorlog, in 1928, op de
Dorpsstraat een zekere Brand Pater woonde. Deze Brand Pater had
zo'n ouwerwetse manshoge schouw, zo eentje waar nog een grote
kookpot in hing. Die kookpot hing aan een ketting of aan een
pothaak. En volgens Dhr. Boom kon ons onbekende voorwerp 441
wel eens zo'n pothaak zijn geweest ! Dhr. Boom had nog een
aardig detail: die grote schouw van Brand Pater had van die mooie
Delftsblauwe tegeltjes. Echter één tegeltje ontbrak. Achter dat
ontbrekende tegeltje bewaarde Brand Pater zijn pijpje tabak en ook
kon hij door dat gat zo naar de deel kijken. Dat was wel makkelijk
om het vee in de gaten te houden !
Op de foto ziet u nog
zo'n ouderwetse kookpot, hangend aan een
pothaak. Weliswaar een
ander model pothaak,
maar toch! Deze foto is
trouwens genomen in het
openluchtmuseum te
Arnhem.
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(HER)KENT U DEZE

BOERDERIJ?

Opnieuw komen we met een foto, waarvan we bij Oud-Scherpenzeel
niet goed weten waar we deze moeten plaatsen. Het is een fraaie
foto, maar wel behoorlijk door de tand des tijds aangetast. Op de
foto is de achterzijde van een boerderij te zien, met op de gevel het
jaartal (bouwjaar?) 1889. Trots tonen de mannen hun paarden met,
het rijtuig en de jongen zijn fiets. Opvallend is dat de vrouwen er op
deze foto wat bekaaid afkomen. Helemaal rechts is een moeder of
grootmoeder te zien en een meisje. Een beetje weggestopt, zo lijkt
het wel. Er is geopperd dat dit boerderij Klein Orel moet zijn, maar
zoals gezegd: we weten het niet zeker en we hopen dan ook dat
één van u, geachte lezers, het wel weet!
Reacties mag u mailen aan pietvalk(a)live.nL maar u kunt uw
reacties ook kwijt aan één van de andere bestuursleden
(adresgegevens voorin dit blad).
Piet Valkenburg.
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NIEUWE

AANWINSTEN

Ontvangen van :
Mevr. De Gooyer, Scherpenzeel
Mevr. Hendriksvan Bruggen,
Scherpenzeel
Mevr. J. Unk, Scherpenzeel

een bascule, bouwjaar 1919,
met gewichten;
• een aantal oude foto's en
ansichtkaarten.
■ een documentatiemap over
het Rentmeestershuis en een
aantal foto's en kranten
knipsels over het Scherpen
zeels K amerkoor.

Dhr. J. van Engelenburg, Sch'zeel

een oud theedoosje (K anis &
van Gunnik) en een oud
schaartje.
Dhr. D. van de Fliert, Scherpenzeel  een kluitschop, een Duitse
bajonet, een houten boter
schep
Dr. G. v.d. Peut, Scherpenzeel
een kopsleutel, een boortje
t.b.v.figuurzagen, een
fietsbelastingplaatje (1933/34).
een oude papiersnijder,
Mevr. RenesDe K oning, Sch'zeel
Van iemand die onbekend wenst te een aantal gereedschappen
t.b.v. houtbewerking.
blijven
Mevr. BosmaEspeet, Scherpenzeel een fraai ingelijste + inge
kleurde kadastertekening van
het landgoed Scherpenzeel.
Ontvangen van de gemeente Scherpenzeel tijdens de verhuizing uit
het K oetshuis :
 koperen plaat van de Stadt UbachPalenberg;
 zware bronzen plaat van de Stadt UbachPalenberg;
oude geluidsapparatuur;
 vier groepsfoto's van gemeenteraadsleden (jaren '80 en '90);
 twee geschilderde portretten van resp. de burgemeesters
Hoytema en Hey;
overzichtslijst van schouten en burgemeesters (vanaf 1525)
aquarel van het dorp Scherpenzeel in Friesland;
27

olieverfschilderij van de aanleg van de Rondweg door G. Zijlstra;
herinneringsbord van Niedorp (aangeboden tijdens 750-jarig
bestaan);
bord "Ons Dorp kan Schoner" uit 1981;
een doosje oude huisnummers;
negatieven van luchtfoto's;
een kadastrale kaart (ingelijst);
bedrijvenbord uit 1970 met de geschiedenis van de
Scherpenzeelse bedrijven;
een aantal kantoorartikelen (gebruiksartikelen).
OPGERUIMD STAAT NETJES, MAAR...

!

Wanneer u van plan bent oude foto's, familiedocumenten,
gebruiksvoorwerpen e.d. op te ruimen, gooi die dan niet zomaar
weg. Denk eens aan de vereniging Oud-Scherpenzeel. Daar is men
ontzettend blij met historisch materiaal. Neem daartoe gerust
contact op met een van de bestuursleden. Voor adressen en
telefoonnummers zie pag. 2 van dit blad.

BELASTINGEN ANNO 1627
De boerderij Dashorst ligt aan het eind van de Dashorsterweg en ligt
grotendeels onder Woudenberg. Een grote boerderij in de tijd van
ons verhaal. Er lag ca. 38 hectare grond in Woudenberg en ruim 11
hectare onder Scherpenzeel. Het Scherpenzeelse deel lag ten
noorden van het huidige kruispunt Kolschoterdijk - Dashorsterweg
en heette Het Goor. De boer op Dashorst was geen eigenaar. Hij
pachtte de boerderij van het Mariënhofklooster in Amersfoort. In
zo'n pachtcontract stonden afspraken over wie welke belasting
moest betalen. Meestal was de boer het haasje.
Hoe het balletje is gaan rollen is niet bekend, maar men komt er
achter dat de boer van Dashorst geen belasting betaalde over het
Scherpenzeelse deel van de grond. Het woord belasting drukt al
heel mooi uit hoe men het ervoer, als een belasting. Het oude woord
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is zo mogelijk nog treffender: ongeld. Prachtig woord, maar nu terug
naar Dashorst.
In Scherpenzeel worden drie krasse knarren gezocht, tussen de 60
en 70 jaar. Het zijn Cornelis Jansz Wildeman, Gerrit Gijsbertsz (de
boer van Groot Schalk) en Jan Cornelisz. Allemaal verklaren zij Het
Goor te kennen en nog nooit gehoord te hebben dat er ongelden
voor werden betaald, ook niet van hun vader. Jan Petersz wordt er
bij geroepen. Hij heeft als knecht Het Goor meerdere keren moeten
ploegen. Op een keer had de boer van Dashorst, Thonis Geurtsz,
gezegd dat hij daar een boerderij wilde bouwen, want dan hoefde hij
geen belasting te betalen. Thonis kon niet weten dat er later
inderdaad een boerderij is gebouwd. Omstreeks 1820 werd de
boerderij Het Goor gebouwd, later en nu nog bekend onder de naam
Oud Siberiën (Dashorsterweg 12).
Nadat duidelijk is geworden dat Thonis Geurtsz en zijn vader nooit
betaalden en dat nu zijn zoon en opvolger Jacob Thonisz ook niet
van plan is te betalen kijkt men rond in de omgeving. Zijn er andere
boerderijen met grond zowel in Utrecht als in Gelderland? En
betalen zij? Er worden drie voorbeelden gevonden: Snorrenhoef,
Droffelaar en Hardeveld in de buurtschap Snorrenhoef (aan de
Postweg bij Achterveld) en de boerderij Glinthorst op De Glind. Het
blijkt dat de boeren netjes hun ongelden afdragen, zowel aan
Gelderland als aan Utrecht.
Er zit niets anders op: Jacob Thonisz moet er ook aan geloven. Het
hele onderzoek duurt zes jaar en in 1627 komt de uitspraak: hij moet
jaarlijks 9 gulden ongeld betalen. Zodra hij dat doet krijgt hij zijn
paard terug. Dit had men hem alvast afgenomen als onderpand.
Bron: Archief Eemland; Toegang 0001.02; Superintendenten belast met het
beheer van de voormalige kloostergoederen, nr. 3498.
Het Goor lag op de Kadastrale Atlas Scherpenzeel 1832 op sectie A nr. 113, grootte 11.23.70 ha.
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De kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag
23 februari 2008 bij Henk Schuurman te zijn ingeleverd.
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Ondergetekende, dhr/ mevr.:
Straat en huisnummer:
Postcode + woonplaats:
geeft zich op als lid van de Vereniging "Oud-Scherpenzeel" tegen
een contributie van € 10,- per jaar.
Handtekening:
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Bestuur en redactie wensen u
goede kerstdagen en een
voorspoedig 2008!

Leden denken mee, praten
mee en beslissen mee.
Een bank van mensen, voor mensen.

Het is tijd voor de Rabobank.
Rabobank

