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VAN DE BESTUURSTAFEL
Dit jaar vieren we ons 50‐jarig jubileum. Dat willen we weten! Mocht het u
zijn ontgaan, dan wordt u er het hele jaar door aan herinnerd. Het
jubileumlogo zal dit jaar alle verenigingsbladen sieren. Maar ook ziet u het
in de media, op www.oudscherpenzeel.nl en op onze facebookpagina. Meer
dan 2200 mensen volgen de pagina ‘Je bent een Scherpenzeler als’ en onze
website wordt ook druk bezocht. Die belangstelling voor de geschiedenis
van ons dorp is daarnaast af te lezen aan het groeiend ledental dat de 860
inmiddels overs jgt.
Al jaren zorgt Pla eland Anders voor een fraaie Kunstroute in en om ons dorp. Elk jaar is er een
ander thema. Dit jaar zal de Kunstroute t.g.v. ons jubileum geheel in het teken van historisch
Scherpenzeel staan. We zijn erg blij en trots dat ons verzoek om dit te realiseren is gehonoreerd!
Op dit moment zijn vrijwilligers druk in de weer om het thema “SCHERPENZEEL OUD?” crea ef
vorm te geven. U zult versteld staan van het resultaat dat vanaf eind mei zichtbaar zal zijn.
In het kader van het jubileum organiseren we in september verschillende ac viteiten. Daarover
leest u meer in het volgende verenigingsblad en in de lokale en regionale kranten. Tijdens Open
Monumentendag op 8 september vinden de eerste ac viteiten plaats.
Van S ch ng Oud‐Woudenberg kregen we via Dirk de
Kruif een ﬁets met hulpmotor van het Scherpenzeelse
merk ERIS (Eerste Rijwiel Industrie Scherpenzeel). Een
uniek exemplaar, want een ﬁets van ERIS kom je
zelden tegen. En al helemaal geen één met een
hulpmotor. We zijn Oud‐Woudenberg zeer erkentelijk
voor deze schenking. Zij vinden dat een ﬁets van
Scherpenzeelse makelij meer thuishoort bij onze
vereniging dan bij hen. Daar zijn wij het natuurlijk
roerend mee eens. We nodigen u van harte uit eens naar deze speciale tweewieler te komen
kijken in het Koetshuis.
We ontvangen vaak oude voorwerpen die we archiveren en bewaren op de zolder van het
Koetshuis. Om voor bewaring in aanmerking te komen geldt dat de voorwerpen ‘iets' over de
geschiedenis van ons dorp vertellen. Ook geboortekaartjes, rouw‐ en trouwkaarten zijn
welkom. Bevolkingsregisters zijn tenslo e pas na vele jaren openbaar. In tussen jd maken we
gebruik van persoonsgegevens die op genoemde kaarten staan. Uw bijdragen zijn van harte
welkom.
U hee weer een mooi nummer van het verenigingsblad in handen. Hans van den Ham vertelt
over ‘Bijen houden in de Gelderse Vallei’. Het bizarre verhaal over Indiëganger Wim van Roekel
in het themanummer van oktober 2017 wordt in dit blad aangevuld met nieuwe informa e.
Maar ook andere verhalen in dit verenigingsblad moet u beslist lezen. Veel plezier daarbij.
Wim van den Berg, voorzi er

4

JAARVERSLAG 2017
Het jaar 2017 is teneinde en het bestuur kan terug zien op een mooi jaar voor onze vereniging.
Het ledenaantal is wederom gestegen en bedraagt momenteel 861. In 2018 bestaat de
vereniging 50 jaar en met de daaraan verbonden ac viteiten hopen we dat het ledenbestand
nog meer zal groeien.
Het bestuur hee negen maal vergaderd. Het jaarlijks overleg met de besturen van Oud
Renswoude en Oud Woudenberg hee in november plaats gevonden. Het documenta e‐
centrum is van september tot en met april elke dinsdagavond en op verzoek ook op
dinsdagmorgen geopend. Veel bezoekers hebben hiervan gebruik gemaakt.
Dankzij veel vrijwilligers, ac ef in diverse werkgroepen, kan al het werk van de vereniging
voortgang vinden.
De redac e van ons verenigingsblad hee veel kopij verwerkt. Zij hee 4 mooie uitgaven
samengesteld. De redacteur, Mark van den Berg, zijn we erkentelijk voor het feit dat hij dit zo
voortreﬀelijk voor ons verzorgt.
Velen maken gebruik van onze website die heel goed wordt bijgehouden door Mar n Wigtman,
waarvoor onze dank.
De algemene ledenvergadering op 7 maart 2017 werd door ca. 100 leden bijgewoond. Wim van
den Berg vertoonde leuke beelden van de ac viteiten die in 2016 hebben plaatsgevonden en de
penningmeester gaf een toelich ng op het ﬁnanciële overzicht. De bestuursleden Jaap Rauw,
Mar n Wassen en Cobi Schuur werden herbenoemd.
Er werd een interessante lezing gegeven door Willem van Maren over het onderwerp : “Oorlog
en Vrede: De betekenis van versterkte huizen en kastelen in de Gelderse Vallei”.
Onze vereniging hee zich weer gepresenteerd op de feestmarkt 31 mei en de
winteravondmarkt op 7 december.
In de Breehoek hebben wij op 18 oktober medewerking verleend aan “Geluk in Scherpenzeel”,
georganiseerd door de bibliotheek, waarbij 8 Scherpenzelers werden geïnterviewd en wij voor
de oude beelden zorgden.
Ook dit jaar zijn er weer 4 Open Dagen gehouden met de thema’s: Boerderijen, Boeren, burgers
en buitenlui en Scherpenzelers in Nederlands Indië. We mochten veel bezoekers verwelkomen.
Zaterdag 6 mei was er weer de jaarlijkse excursie. Deze keer ging de reis naar Radio Kootwijk het
voormalig zendsta on en de Beeldentuin in Garderen voor de zandsculpturen “Erop uit in eigen
land”. Wederom een geslaagde en gezellige dag.
Op 30 juni was er een mooie ﬁetstocht met een bezoek aan de Koepelkerk in Renswoude, de
Juﬀersluis en het nieuwe centrum Fort aan de Buurtsteeg.
De ledenbijeenkomst op 24 oktober werd gehouden in partycentrum “Boschzicht” en had het
thema : Scherpenzelers in Nederlands Indië en werd bezocht door het groot aantal bezoekers.
170 Mensen woonden de bijeenkomst bij en genoten van de verhalen over “onze jongens”, een
mooie presenta e dankzij de medewerking van Chris Sangers.
Op 9 november werd er een bedrijfsbezoek gebracht aan de prach ge nieuwe school “De
Korenmaat”.
Cobi Schuur secretaris.
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JAARREKENING 2017
Het jaar 2017 is afgesloten met een posi ef resultaat van € 314.
Het volledige verslag staat op onze website www.oudscherpenzeel nl. U vindt onder het kopje
Financieel verslag alle overzichten die bij de jaarrekening 2017 en de begro ng 2018 horen.
De jaarrekening is in de bestuursvergadering van 10 januari 2018 goedgekeurd.
De kascontrolecommissie hee de jaarrekening op 24 januari gecontroleerd en goedgekeurd.
In de ledenvergadering van 13 maart 2018 zijn de penningmeester en de overige bestuursleden
op voorspraak van de kascontrolecommissie gedechargeerd voor het ﬁnancieel gevoerde beleid
over het boekjaar 2017.
Hieronder een overzicht van de kosten(in euro's) per lid:
AFDELING
401: Huisves ng
410: Bestuur
420: Doc.Centrum
430: Automa sering
440: Verenigingsblad
450: Excursie
Jubileum 2018
Totaalkosten

WERK.2016
5,04
3,55
0,49
0,96
5,48
0,36
2,39
18,27

WERK.2017
4,33
3,16
0,92
1,10
5,38
1,67
2,00
18,56

BEGR.2018
4,44
3,44
0,77
1,18
5,44
1,42
5,46
22,15

450:Bijdrage in excursiekosten
Div. opbrengsten
Bijdrage adv.en sponsors
Ne o kosten per lid

0,37
1,14
1,89
14,87

1,61
0,48
1,83
14,64

1,42
4,59
1,87
14,27

Lidmaatschap
Posi ef resultaat per lid

15,00
0,13

15,00
0,36

15,00
0,73

Aantal leden

838

861

845

Jubileum 2018
Voor de kosten van het jubileum is een volledige ﬁnanciële dekking gerealiseerd
door medewerking van de Rabobank en de gemeente Scherpenzeel.
Ik hoop u voldoende te hebben ingelicht, hee u nog vragen mail mij dan gerust.
Henk Beulenkamp, penningmeester, e‐maladres:
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EXCURSIE 9 JUNI OOSTERBEEK EN WAGENINGEN
Zoals u van ons gewend bent organiseren wij elk jaar een dagexcursie. Tradi egetrouw bieden
wij u enkele interessante geschiedkundige onderwerpen aan in combina e met cultuur,
gezelligheid en lekker eten.
Evenals vorige jaren hebben we gekozen voor een bestemming die we met eigen auto
gemakkelijk kunnen bereiken. We gaan naar het Airborne Museum in Oosterbeek en de
beeldengalerij “Het Depot”in Wageningen.
De datum is zaterdag 9 juni en het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit.
We vertrekken vanaf de Breehoek met eigen vervoer naar Oosterbeek. Na de koﬃe in
Restaurant Klein Hartenstein gaan we naar het Airborne Museum . Daar krijgen we een
rondleiding en zullen gidsen ons alles vertellen over de Slag om Arnhem.
Na een heerlijke lunch in het naastgelegen Klein Hartenstein vertrekken we naar Wageningen,
naar het ”Het Depot”.
Het is een beeldengalerij met een permanente tentoonstelling van hedendaagse beeldhouwers.
Ook hier zullen gidsen ons rondleiden. Wij zullen rond 9.00 uur vertrekken vanaf De Breehoek
en ons programma zal duren totca. 16.00 uur. Na het programma kan iedereen de rest van de
dag natuurlijk naar wens invullen.
De kosten bedragen €. 32,00 per persoon, dit is
Inclusief :

Koﬃe met gebak
Rondleidingen in het Museum en Het Depot
Uitgebreide lunch Klein Hartenstein
Drankje aan het einde van de excursie.

Exclusief:

Entreekosten Airborne Museum, maar met museumkaart is entree gra s.

Er kunnen maximaal 45 deelnemers mee. U kunt inschrijven met een introducé, maar leden van
Oud Scherpenzeel gaan voor.

ACTIVITEITENKALENDER
‐ Open dagen

‐ Excursie
‐ Avond ﬁetstocht
‐ Najaarsbijeenkomst

19 mei
8 september
24 november
9 juni
6 juli
30 oktober

13.00 ‐ 17.00 uur
Open Monumentendag / start jubileumac viteiten
13.00 ‐ 17.00 uur
9.30 ‐ 16.30 uur
18.30 ‐ 21.30 uur
19.30 ‐ 22.00 uur
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MARKANTE SCHERPENZELERS
In de serie “Markante Scherpenzelers” belichten we dorpsgenoten die om wat voor reden dan
ook een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten. Dat kan omdat ze voor de
dorpsgemeenschap een bijzondere betekenis hebben gehad, maar dat kan ook omdat ze als
persoon zelf bijzonder waren. In deze aﬂevering: Teus Valkenburg
Teunis Valkenburg is geboren
in Scherpenzeel op 23 april
1868. Hij is een zoon van
Cornelis Valkenburg en
Hendrikje van Schuilenburg.
Teus staat in Scherpenzeel
later vooral bekend onder de
bijnaam: “Lange Teus”. Hij
groeit als jongste zoon op in een gezin van 11
kinderen, waarvan een broertje vroeg jdig
overlijdt. Zijn oudste zus Bertha is maar liefst
25 jaar ouder. Als Teus bijna 5 jaar oud is zal
deze Bertha op 29‐jarige lee ijd onverwacht
overlijden. Vader Kees is net als veel andere
Valkenburgers werkzaam in de
tex elnijverheid. Hij hee als wever een eigen
bedrij e dat is geves gd in een pand links
naast Café Kluit (het latere "De Hertog van
Gelre").

In de achterkamer van deze woning staan drie
weefgetouwtjes en de hele familie neemt deel
aan het arbeidsproces van het weven om een
redelijk inkomen te kunnen verwerven. Er
worden voornamelijk leidbanden en
paardenhalsters geweven. Leidbanden zijn in
die jd bestemd om kinderen te leren lopen.
Vader Kees zou met zijn weefgetouwen de
aanzet geven tot het bedrijf wat later bekend
zal worden onder de naam ´´B.V. Stoomweverij
De Driekleur v/h Gebr. J. en T. Valkenburg´´. In
1880, als Teus 12 jaar oud is, wordt het
weversbedrij e uitgebreid en krijgt het als
eerste Scherpenzeelse ﬁrma een
stoommachine. Hiermee wordt door vader
Kees niet alleen het eigen bedrijf behoed voor
de ondergang, maar wordt ook de toekomst
van de tex elindustrie in Scherpenzeel veilig
gesteld.

We horen eigenlijk pas echt voor het eerst van
Teus in 1892. Op 2 oktober komt dan een
aantal Scherpenzeelse jongeren bijeen in de
Oosterstal van hoefsmederij Berendse aan de
Holevoet. De Oosterstal is een hoefstal, waarin
normaliter dus de paarden worden beslagen.
Die jongeren hebben het idee om een
muziekvereniging op te richten. Naar
aanleiding van deze bijeenkomst gaat Teus,
samen met Janus Overeem naar Huize
Scherpenzeel om dit te bespreken met Anton
Royaards. Tijdens dit gesprek wordt aan
Ansichtkaart van de Dorpsstraat met Hotel‐Restaurant
Hertog van Gelre. Op de achtergrond staat personeel van Royaards het beschermheerschap en het
stoomweverij De Driekleur
erevoorzi erschap van de muziekvereniging
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aangeboden. Royaards schaart zich volledig
achter de plannen en neemt deze eervolle
aanbieding aan. De oprich ng van het
''Scherpenzeels Harmonie Gezelschap",
o ewel Caecilia is daarmee een feit. Teus
Valkenburg zou maar liefst 50 jaar lang
president / voorzi er van deze vereniging zijn!
Hij blij al jd bewonderaar van Caecilia en
volgt trouw alle uitvoeringen. Aan het einde
van een concert staat Teus al jd op en zegt
dan: “Jongens, noe nog een koraaltje”.
Natuurlijk wordt dat dan ter plekke nog even
gespeeld.

Teuntje is een maandje eerder, op 11
december 1896 al bij Teus gaan inwonen. Voor
de goede vorm in naam als huishoudster.
Teuntje is een dochter van Hendrik Valkenburg
(arbeider / boerenknecht / tuinman) en Aartje
van Leeuwen. Teus en Teuntje zijn in beide
familielijnen aan elkaar verwant: ze hebben
dezelfde grootvader (maar andere
grootmoeders) en zijn in die lijn dus achterneef
en –nicht. Maar ook zijn de moeder van Teus,
Hendrikje van Schuilenburg, en de
grootmoeder van Teuntje: Teuntje van
Schuilenburg, zussen van elkaar. Ook in die lijn
zijn ze dus achterneef en –nicht van elkaar.

Ondertussen groeit Teus dus volledig op in het
weverswereldje binnen de familie Valkenburg.
In 1893 neemt Teus, dan 25 jaar oud, samen
met zijn 17 jaar oudere broer Jan Jacob het
familiebedrijf over. Zij noemen zich “Weverij
Gebrs. J & T Valkenburg”. Pas later zou men
zich ‘’De Driekleur’’ gaan noemen.

In het jaar 1900 wordt de schietvereniging
Scherpenzeel opgericht. Teus zou ook daarin
een belangrijke rol vervullen. Hij is ook in deze
vereniging een graag gezien persoon. Dat blijkt
wel uit een ar kel in De Holevoet in 1920. In
dit krantenar kel staat dat de V.V.V., afd.
Scherpenzeel, de Schietvereniging een nieuw
vaandel aanbiedt. Dit gebeurt in de Sociëteit.
En zo lezen we dat de Voorzi er der
Schietvereniging dit met enige woorden van
dank in ontvangst neemt, waarna er een
omgang met muziek door het dorp plaats
vindt, gevolgd door een ova e aan de
Voorzi er te zijner huize. Deze voorzi er was
dus Teus Valkenburg, toen directeur van "De
Driekleur", de plaatselijke weverij. Het vaandel
voor de 20‐jarige Schietvereniging is
Oude foto van Caecilia
ontworpen door H.H. van Raaij en gemaakt
De levensgebeurtenissen volgen elkaar snel op. door de dames Van de Goor.
Moeder Hendrikje van Schuilenburg overlijdt
Over de Schietvereniging ten jde van het
op 28 januari 1894, bijna 70 jaar oud, een jaar voorzi erschap van Lange Teus is nog een
later gevolgd door vader Kees, op 72‐jarige
aardig verhaal te vertellen. Naar aanleiding van
lee ijd op 15 januari 1895. Weer twee jaar
de 1e Wereldoorlog ontstaat direct na deze
later trouwt Teus op 28‐jarige lee ijd op 02
oorlog in 1918 een Burgerwacht in
januari 1897 met de dan 17‐jarige Teuntje
Scherpenzeel.
Valkenburg, a oms g uit Tienhoven.
9

Leden van de schietvereniging. Foto uit 1910

Het is wat onduidelijk wie hiervoor het
ini a ef hee genomen, maar kennelijk is de
Burgerwacht (ook wel Vrijwillige Landstorm
Brigade geheten) opgericht buiten de
Schietvereniging om. Saillant detail is dat een
zoon van Teus : Kees Valkenburg, deel
uitmaakte van deze Brigade. De
Schietvereniging vreest kennelijk concurren e
en misschien zelfs ledenverlies, want
ogenblikkelijk haast het Bestuur van de
Schietvereniging zich haar trouw te beves gen
aan het Gemeentebestuur en de Overheid. In

het jaarverslag van de Schietvereniging van 24
januari 1921 lezen we namelijk het volgende :
"De Vereniging verklaart zich bereid en hare
leden een ieder persoonlijk om ons Vaderland
te dienen in jden van Oorlog of Oorlogsgevaar
of ander gevaar dat de we ge Regering mocht
bedreigen. Scherpenzeel den 20en januari
1921, de Voorzi er get: T. Valkenburg; de
Secretaris get: C. Valkenburg J.Jzn. Voor
afschri conform, de Secretaris van
Scherpenzeel, Fij ng van Walsem".
Ondertussen groeit het familiebedrij e "De
Driekleur". Men woont en werkt nog steeds in
het pandje aan de Dorpsstraat (woning A109
(in 1907) naast waar nu de Hertog van Gelre
staat) wat eigendom is van de 2 broers Jan
Jacob en Teunis. Tijdens een
bevolkingsonderzoek in 1907 blijken er in dit
pand maar liefst 11 mensen te wonen namelijk
het gezin van Jan Jacob bestaande uit 7
mannen in de lee ijden van 56, 28, 22, 18, 16,
9 en 5 jaar oud en 4 vrouwen in de lee ijden
van 48, 20, 11 en 7 jaar oud. Het pand bestaat
dan uit 4 vertrekken en als
drinkwatervoorziening gebruikt men
welwater.

Het gezin van Teus en Teuntje Valkenburg is ondertussen aanzienlijk gegroeid. De navolgende
kinderen hebben het levenslicht aanschouwd:
‐ Cornelis (Kees), geboren op 28 oktober 1897. Hij is later bekend als groothandelaar in dames
handwerkar kelen, o.a. bestaande uit smyrna‐ en soedanwol. Kees trouwt met Maria Go mer.
‐ Hendrik (Henk), geboren op 21 september 1899. Henk werkt ook in de weverswereld en
trouwt met Grada van Doorn.
‐ Hendrika, geboren op 04 februari 1902. Hendrika trouwt met Jan Willem Vermeulen,
werkzaam bij de NS. Hendrika woont later o.a. in Gouda en Zuilen.
‐ Arie Valkenburg, geboren op 07 juli 1904. Deze Arie zou maar kort leven. Hij overlijdt –nog
geen 5 jaar oud— op 10 april 1909
‐ Brand, geboren op 15 november 1905. Brand is later feitelijk de opvolger van zijn vader Teus
als directeur van De Driekleur. Hij trouwt met Angenita Heij en wordt ook een bekende
Scherpenzeler als gemeenteraadslid en wethouder.
‐ Aartje, geboren op 07 augustus 1907. Aartje trouwt met Evert Jan van Harten. Hij zou directeur
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worden van de Eerste Nederlandsche Stoomweverij en garenspinnerij te Zeist (Anton & Co),
aangekocht door de aandeelhouders van De Driekleur.
‐ Arie, geboren op 07 juni 1909. Ook Arie treedt in de voetsporen van zijn vader als fabrikant in
de tex elwaren. Arie is vooral bekend geworden als voorzi er van de Schietvereniging
Scherpenzeel (20 jaar lang), waar hij bekend komt te staan als ''Arie met de Blikken". Arie trouwt
met Nora Duijser en later met Margaretha Walen.
‐ Wilhelmina, geboren op 05 juni 1914. Wilhelmina is misschien een nakomertje, ze wordt
geboren als Teus al 45 jaar oud is. Wilhelmina trouwt met Nicolaas de Jager. Zij wonen o.a. in
Breukelen.

Het nog jonge gezin Valkenburg. Op de foto v.l.n.r.: Teuntje met Arie op schoot, Hendri, Brand,
(Hen)Drika (vooraan), Kees en Teus met Aartje op schoot.

Binnen de familie Valkenburg botert het op
een gegeven moment niet meer zo. Er ontstaat
een ware familieruzie tussen de broers Jan
Jacob en Teus. Dit loopt zelfs zo hoog op dat
Jan Jacob door Teus wordt uitgekocht uit het
familiebedrijf. In aanloop hier naartoe wordt
op 01 juli 1911 het bedrijfsvermogen van de
Gebrs. J.&T. Valkenburg getaxeerd. Dat blijkt
dan bijna 28.000 gulden te zijn, met een
vermelding ‘’voor ieder’’ een bedrag van bijna
14.000 gulden. De stoomweverij zelf wordt
trouwens ingeschat op slechts 4500 gulden.
Bij notariële akte van de datum 1 november
1911 wordt vastgelegd dat Jan Jacob en zijn
zoons Simon en Cornelis het recht toekennen
van de ﬁrmanaam “Gebroeders J. & T.

Valkenburg” aan Teunis Valkenburg. Jan Jacob
en zijn zoons Simon en Cornelis wordt zelfs het
recht ontzegd om een ﬁrmanaam te gebruiken
met de naam “Gebroeders Valkenburg” of
welke andere ﬁrmanaam dan ook waarin het
woord “gebroeders” voorkomt. Hieruit blijkt
eigenlijk dat Jan Jacob en zijn zoons Simon en
Cornelis feitelijk niet meer "mochten"
beginnen in de tex elindustrie.
Dat loopt uiteindelijk anders af. Jan Jacob
koopt het weversbedrij e van de gebrs. Van
Kessel op en begint voor zichzelf onder de
naam C & S Valkenburg. Dat de ruzie de familie
aardig uiteen hee gedreven blijkt wel uit het
feit dat een aantal broers van Teus vanuit De
Driekleur ook de overstap maken naar C & S
Valkenburg.
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De broers Jan Jacob en Teus en hun nazaten
komen na enige jd wel weer bij elkaar over de
vloer. Dat het vertrouwen niet echt op maal
zou worden blijkt wel uit de volgende
anekdote: als bij oma Teuntje een bezoek van
“Rooie Siem” wordt aangekondigd (Simon, de
zoon van Jan Jacob) wordt door Teuntje direct
de zakelijke post van die dag van de
schoorsteen gehaald en opgeborgen.
Ondertussen wordt Teus een gezien persoon in
Scherpenzeel. Hij besluit de poli ek in te gaan.
In 1908 wordt de Christelijk‐Historische Unie
(CHU) opgericht door een aantal vrij‐
an revolu onairen onder aanvoering van
Alexander de Savornin Lohman, een
vooraanstaand Kamerlid voor de ARP, die in
conﬂict was gekomen met zijn eigen par j.
Teus, als liberaal en gema gd conserva ef,
wordt vanuit de CHU gemeenteraadslid (van
1908‐1922), en zelfs enige jd wethouder
(1917‐1918).

produceren een ﬁjner band, o.a.elas eke band,
boorband,etc. Het verhaal gaat dat Teus op een
bepaald moment wordt bezocht door een
delega e van werknemers van Anton & Co met
de volgende vraag: "Meneer Valkenburg ons
bedrijf zal worden gesloten en dan komen we
zonder werk, zou u ons kunnen helpen?". Teus
zou volgens de overlevering hebben
gereageerd met "Nu, of ik nu alleen verzuip of
met jullie erbij maakt me eigenlijk niets uit.
Kom er maar bij". Na de nodige besprekingen
met de Raad van Bestuur en na de overname
van enige aandelen werd de zaak beklonken.

Buiten het directeurschap van De Driekleur
neemt Teus allerlei bestuurstaken op zich. Al
vanaf 1905 lid en vanaf 1908 voorzi er van de
Sociëteit. Ook is hij voorzi er van het
Leesgezelschap Scherpenzeel en is hij
commissaris van de Christelijke
Werkmansbond.
Buiten dit alles treedt Teus toe tot het
De crisis van de jaren 30 wordt de grootste
kerkbestuur als notabele van de Nederlands
economische depressie van de twin gste
Hervormde Kerk, een taak die hij maar liefst 40
eeuw. Ze ontstaat als gevolg van de beurskrach jaar (1911‐1951) op zich neemt.
van 1929, waarbij de aandelenkoersen op Wall
Street (New York) ongekend
Teus is een sociaal bewogen
snel kelderen. De krach wordt
mens. Hij bedenkt in de
gevolgd door een bankencrisis
beginjaren ’20 van de vorige
en een interna onale
eeuw bijvoorbeeld de
schuldencrisis, waarvan de
“Onderlinge
directe gevolgen vrijwel het
Varkensverzekering te
gehele decennium voelbaar
Scherpenzeel”.
Teus
in
1925
blijven. Ook de gevolgen voor
In die jd is er veel armoede.
de Scherpenzeelse tex elindustrie blijven niet De meeste werknemers van De Driekleur
uit en gedurende de crisisjaren staat De
houden twee varkens thuis. Eén van de keutjes
Driekleur aan de rand van het faillissement. In is bedoeld om vóór de winter geslacht te
diezelfde jd raakt ook de ﬁrma "Anton & Co" worden, zodat er de hele winter vlees en spek
van de Evangelische Broeder Gemeente in Zeist in huis is en het andere keutje is bedoeld om er
in ﬁnanciële problemen. Dit bedrijf is net als
rekeningen van te betalen, vooral de meelboer
De Driekleur een bandfabriek, maar zij
voor het te bakken brood.
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Foto ter gelegenheid van het 50‐jarig huwelijk van Teus + Teuntje in
1947. Op de foto bovenste rij v.l.n.r.: Margaretha (Mientje) Walen,
Annie Heij, JanWillem Vermeulen, Arie Valkenburg, Mina Valkenburg,
Klaas de Jager, Maria Go mer, Grada van Doorn, Jan van Harten.
Vooraan v.l.n.r.: Brand, Hendrika, Teus, Teuntje, Arie en Aartje.

Teus en Teuntje op hogere
lee ijd

Nu gebeurt het weleens dat zo’n keutje
voor jdig overlijdt. Het andere keutje moet
wel naar de meelboer, want die rekening moet
immers betaald worden! Het gevolg is dan wel
dat het gezin de hele winter zonder vlees en
spek zit. De varkensverzekering lost dit
probleem op: voor 50 cent contribu e zijn de
varkens verzekerd. Bij ziekte kan men ermee
naar de dierenarts en bij overlijden krijgt men
een nieuwe big. De varkensverzekering blijkt
een groot succes en breidt zich uit over heel
Scherpenzeel.

Zo na de oorlog is Teus ondertussen al in de 70.
Het directeurschap van stoomweverij De
Driekleur is overgenomen door zijn zoon
Brand. Ná de oorlog wordt door De Driekleur
nog de Arnhemse Passement Fabriek
overgenomen en kent het bedrijf nog een
bloeiperiode met in 1953 140 werknemers.
Teus is een markante ﬁguur in het dorp: al jd
met een bolhoed op en een zwierige
wandelstok in de hand. Thuis, als iemand hem
wilde spreken zegt Opoe Teuntje dan: “’K zal es
kieke of de baas thuus is”.

Op het moment dat de 2e Wereldoorlog
uitbreekt zit Teus wederom in de
gemeenteraad (van 1935 t/m 1941). Hij hee
een belangrijk aandeel in de organisa e van de
evacua e van de bewoners van het dorp in de
meidagen van 1940. Tijdens de weder‐
opbouwperiode neemt Teus zi ng in de
bouwcommissie en draagt zo zijn steentje bij
aan de wederopbouw van Scherpenzeel.
Bijzonder is dat Teus en zijn vrouw Teuntje het
poli ek gezien niet met elkaar eens zijn. Bij
verkiezingen hangen er al jd twee reclamebil‐
je en achter het raam: voor Teus van de ene
en voor Teuntje van de andere par j.

Teus overlijdt op 85‐jarige lee ijd op 13 mei
1953. Zijn vrouw Teuntje overlijdt op 81‐jarige
lee ijd op 01 juli 1961. Beiden zijn begraven op
De Glashorst.
Piet Valkenburg.

Bronnen:
‐ Lokale kranten: “De Holevoet” en “De
Nieuwe Holevoet”
‐ Archief ver. Oud Scherpenzeel
‐ Boek "100 jaar Schietvereniging
Scherpenzeel"
‐ Boek "100 jaar Caecilia"
‐ Dhr. H.C. Vermeulen
‐ Dhr. + mevr. M. Seijdell
‐ Dhr. J. Lagerweij
‐ Familie‐archief P. Valkenburg
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BIJENHOUDEN IN DE GELDERSE VALLEI
‘Van bijen, bloemen en honing’
Dit jaar ben ik aan tafel gekomen bij Mar n Fredrik Wolswinkel, geb. 3
okt. 1951 getrouwd met Willemina (Wilma) van Aggelen, vader van
Gerlinda, Maaike, Kees en trotse opa van 6 kleinkinderen. Allemaal
heel, heel, heel belangrijk natuurlijk maar bij de voordeur wordt al
meteen duidelijk wat kort daarna komt.
Op bijengebied is Mar n inmiddels wereldberoemd in Scherpenzeel en
omstreken. Het plan is om met hem in gesprek te gaan over de
geschiedenis van de bijenhouderij in Scherpenzeel.
Van Lubbert is het volgende bekend:
Lubbert Wolswinkel, geb. Woudenberg 11‐03‐
I822, ov . Scherpenzeel 12‐03‐1886, tr.
Scherpenzeel 29‐02‐1852 Aaltje van
Wolfswinkel, geb. Scherpenzeel 02‐05‐1824, ov.
Scherpenzeel 10‐03‐1893, dochter. van Jacob
van Wolfswinkel en Jannigie van Ravenhorst.
Sfeerbeeld. De imker en zijn bijen. Rustend voor de
bijenstal1935. Toen het leven nog goed was.
In 185O koopt Lubbert Wolswinkel, landbouwer

De stamboom van Mar n.
Als amateur‐genealoog kan ik het natuurlijk
niet laten om vooraf nog even zijn
antecedenten te checken. ‘Van wie bin jie d’r
één’ is dan de bekende vraag. Welnu dat zit
wel goed, ik had het Bureau Kredietregistra e
in Tiel hier niet voor nodig, want daar kennen
ze hem niet. Mar n is de jongste zoon van
Cornelis (Kees) Wolswinkel (1894‐1972) en
Maaike Fredrika van Es (1908‐1986). Cornelis
(Kees) is geboren op Klein Kolfschoten. Het
beroep van Kees is bakker te Scherpenzeel,
alom bekend. Cornelis (Kees de bakker) is een
zoon van wederom een Cornelis (1854‐1915)
Deze Cornelis Wolswinkel, getrouwd met
Maartje Apeldoorn (1856‐1914) was
landbouwer op Klein Kolfschoten, eigenaar van
Klein Schaik en lid van de gemeenteraad van
Scherpenzeel van 1909‐1915. Zijn vader was
Lubbert Wolswinkel (1822‐1886), eveneens
landbouwer op Klein Kolfschoten.
14

op Voskuilen, voor f 7900,‐ de boerderij Groot
Schaik onder Scherpenzeel van Aaltje van
Doorn, weduwe van Willem Langelaar (HGA;
Notarieel Scherpenzeel 4132; 13‐03‐1850).
Als zoon Cornelis gaat trouwen koopt Lubbert
een huis in Scherpenzeel in de Dorpsstraat en
hij en zijn vrouw gaan daar wonen in 1880. De
kinderen van Cornelis aten tussen school jd
hun brood op bij opa en oma, en later na
overlijden van oma in 1893 bij S. Vlastuin,
schoenmaker (nu Pas Schoenmode).
Op Klein Kolfschoten werd voor 1900 veel
koren verbouwd, o.a. rogge en boekweit, vee is
meestal schapen (voor de mest belangrijk),
bijen voor de honing, naast par culiere
afnemers ook de koekfabrieken. Seizoen‐
gebonden ook eikenhakhout, eekschillers
(eikenbast werd met de eekhamer afgeslagen)
voor de leerlooierijen, het blanke hout (talhout)
ging naar de bakkers voor de ovens.

Het bijenhouden zit dus al heel lang in de
familie!

De lezer zal het zijn ontgaan maar in dat laatste
zinnetje staat een belangrijk detail.
Laat nu ‘toevallig’ het genoemde jonge kind
Lubbert op zijn beurt is een zoon van wederom Jan (Wolswinkel) mijn eigen betovergrootvader
een Cornelis Wolswinkel (1790‐1851), bijnaam zijn. Toen‐ie groot was is hij boer geworden op
de grote Knelis van Voskulen. Van deze
Klein Orel.
Cornelis (Knelis) weten we het volgende:
De genealogische conclusie is dus dat Mar n
Cornelis Wolswinkel, "de grote Knelis van
en ik allebei rechtstreeks afstammen van de
Voskulen", gedoopt Renswoude 26‐06‐1790, op Grote Knelis van Voskulen en dat klinkt best
de Melm, ov. Woudenberg 12‐04‐1851, tr.
goed. We hebben het dan over Mar ns
Scherpenzeel 16‐11‐1821 Jannigje Jacobsen
betovergrootvader en over mijn bet‐bet
van Huigenbosch, geb. Scherpenzeel 04‐02‐
overgrootvader. In genealogische termen is
1789 op Klein Orel, ov. Woudenberg 13‐12‐
Mar n een genera e ouder dan ik. In het echt
1858, dochter van Jacob Hendriksz
is hij op 3 dagen na een jaar jonger. In de
Huigenbosch en Willempje Jans van
genealogie kan dat. Kortom, een zeer degelijke
Wolfswinkel.
stamboom, goed DNA en kredietwaardig. Meer
dan voldoende om in gesprek te gaan.
Op 17 maart 1812 betaalt Cornelis Wolswinkel
f 225,‐‐ om ene Cornelis van Mourik als
Het archief
remplacant dienst te laten nemen in de
Mar n begint het 1e gesprek ‐ergens begin
Na onale Mili e, conscrip e van 1810!
2017‐ met de melding dat hij in het bezit is van
het ‘archief’ van de Bijenvereniging, echter dat
In l823 er Cornelis Wolswinkel de boerderij
hij dat even niet kan vinden vanwege de
Groot Voskuilen met 28.71.20 ha land van zijn
jdelijke inwoning van dochterlief, schoonzoon
moeder. Verder bezit hij bij zijn overlijden in
en hun 3 kinderen. ‘Het is heel gezellig maar
185I de hel van een boerderijtje in de Abberd nogal vol, het lijkt een beetje op een bijenkorf’,
onder Leusden, achter de Grebbelinie met
is de melding. Laten we in het najaar opnieuw
3.13.98 ha land en 2.09.10 ha land in de derde afspreken dan zijn ze verhuisd naar hun nieuwe
Oosterpolder onder Bunschoten (Memories
huis.
van Successie, kantoor Amersfoort 193;
Woudenberg 12‐04‐1851). Cornelis Wolswinkel Aﬁjn, begin december is het dan zover en het
was lid van de gemeenteraad van Woudenberg archief, of beter gezegd de doos komt
van 1832‐ 1850.
tevoorschijn. De maat is die van een
verhuisdoos en hij zit tot de nok toe vol, met
In 1852 stelt Jannetje van Huigenbosch,
van alles en nog wat. Het is een archief naar
weduwe van Cornelis Wolswinkel, wonende op mijn hart, een feest van herkenning want zo
Voskuilen haar zoon Jacob Wolswinkel aan tot ruim ikzelf ook al jd mijn spullen op. Je raakt
voogd over haar twee jongste kinderen Jan en nooit iets kwijt, je hoe hem alleen maar op
Breunis (HGA; Notarieel Scherpenzeel 4 132;
z’n kop te ze en en ‐uiteindelijk‐ kun je alles
11 ‐02‐18 52).
vinden.
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En dat is nu ook het geval want tussen allerlei andere spullen komen ook de notulenboeken, het
kasboek en oude spaarbankboekjes van de vereniging tevoorschijn. We kunnen nu de
geschiedenis van de bijenvereniging herleiden.

Een bloemlezing
Het notulenboek vermeldt op de eerste bladzijde:
‘Opgericht 21/2 1908’, maar het eerste bewaard gebleven verslag van de Bijenvereniging
Scherpenzeel en Omstreken is van den 8sten Januari 1923 in het Sta onskoﬃehuis.

De le erlijke tekst is als volgt:
De voorzi er opent de Vergadering en heet alle leden hartelijk welkom; spreekt een woord ter
nagedachtenis der leden J. van Ravenhorst en C. Smit welke door den dood de vereeniging zijn
ontvallen, en verheugt zich tevens dat het lid Lokhorst welke krank was weer herstellende is.
Voorzi er zegt dat het een slecht bijenjaar geweest is, doch spoort de leden aan tot nieuwen
moed voor het komende jaar. De Penningmeester doet verslag van de kas welke sloot met een
ba g saldo van f 79,04 ½ . De heeren J.W. v. Barneveld en T. de Kruiﬀ werden verzocht de
rekening na te zien, welke accoord werd bevonden. Hierna hee de stemming plaats. Voor wijlen
den heer C. Smit, werd met 36 van de 50 stemmen G. Vermeer gekozen. De a redende leden J. v.
Wolfswinkel en A. van Essen werden met 42 en 38 stemmen herkozen. Alle lieten zich de
benoeming welgevallen. Voor afgevaardigde der Algemeene Vergadering te Utrecht werd Alb.
Schimmel benoemd. Voor de verlo ng waren 40 prijzen disponibel gesteld bestaande uit korven
en doeken en had onder gezellig samenzijn plaats. Aanwezig waren 50 leden, 2 nieuwe leden
gaven zich op. Niets meer aan de orde zijnde sloot de Voorzi er de vergadering.
Voorzi er
Alb. Schimmel

Secretaris
G. Vermeer

Het valt op dat er geen melding wordt gemaakt van de notulen ‘der vorige jaarvergadering’. In
alle volgende jaren gebeurt dat wel en deze worden veelal onveranderd vastgesteld. Werden in
eerdere jaren geen verslagen gemaakt, werd er niet vergaderd of is het toeval?
Vanaf 1923 zijn alle jaarverslagen bewaard gebleven. Het 1e notulenboek bevat de verslagen
t/m 1969. In 1970 wordt een nieuw notulenboek aangescha .
Al lezende in al die jaarverslagen ontstaat er een aardig beeld van de vereniging:
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Jaarvergaderingen
De jaarvergaderingen vinden steevast plaats in het Sta onskoﬃehuis. Het Sta onskoﬃehuis is
het huidige Hotel Restaurant Schimmel. Op zich niet verwonderlijk want in 1923 is Marinus
Schimmel de uitbater. Hij is familie, te weten een neef (oomzegger), van voorzi er Albert
Schimmel en van Marinus is bekend dat hij naast caféhouder ook imker was. De vereniging is
zeer honkvast gebleken, want tot begin van de 21e eeuw vinden de jaarvergaderingen plaats
juist ja…….bij Schimmel. Vanaf 2003 wordt er vergaderd in Boschzicht.

Arie Schimmel (1863‐1933) hee het Sta ons‐
koﬃehuis in 1885 laten bouwen met het oog op
de opening van de spoorlijn Amersfoort Kesteren
in 1886 (vooruitziende blik!). In 1923 was zijn
zoon Marinus Schimmel de caféhouder.

Op de foto hierboven is Marinus Schimmel te zien
bij een cursus in Woudenberg (staande tweede van
links). In het midden zi en de deelnemers met hun
bijenkorf.

Voorzi ers
De eerste voorzi er van de vereniging is Albert
Schimmel. Hij is dat vanaf de oprich ng 20 jaar
geweest. In 1929 treedt hij af.
In het verslag van 1929 wordt melding
gemaakt van een schrijven van Albert waarin
hij mededeelt dat hij door drukke
werkzaamheden en hoogen ouderdom
bedankt als bestuurslid van de vereeniging die
hij hee helpen oprichten en 20 jaren
voorzi er van geweest was. Dit heengaan viel
hem zwaar. Voorzi er zegt dat te kunnen
begrijpen en wij zijn en blijven hem ook zeer
dankbaar voor al zijn opoﬀering en zijn hulp of
inlich ng dien hij nog ten alle jden wil geven.
Dit werd dan ook door allen getoond door hem
met alle stemmen vóór eerelid te maken. Nog
eens A. Schimmel wij betreuren uw heengaan
en hopen dat uwes nog vele jaren lid van onze
vereeniging blij en uw bijen behandelen
mag.

In het dagelijks leven was Albert Schimmel
(1858‐1946) korenmolenaar van de
standerdmolen in Scherpenzeel, wethouder
(later locoburgemeester), ambtenaar van de
burgerlijke stand en rijksscha er.
Een markante ﬁguur waarvan in de archieven
van oud‐Scherpenzeel wat foto’s en berichten
gevonden zijn.

Albert Schimmel (geb. 4‐10‐1858) en zijn 4 dochters :
Everdina (Dina) Schimmel, Antje Schimmel, Jannigje
Schimmel, Willemina (Mina) Schimmel.
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Het Kerkbestuur dat in 1939
verantwoordelijk was voor de
restaura e van de grote Kerk. De foto
is genomen in het Koor achter de
preekstoel. Op de foto zijn te zien
v.l.n.r. / van boven naar beneden :
Piet v.d. Ham, Mar nus Sterk
(meteropnemer, diaken), Willem
Willemse (petroleumventer), Joh. v.d.
Ham postkantoorhouder, kerkvoogd),
Jan Ederveen, G. Key (Ro erdamsche
Bank), Piet Osnabrugge (aannemer,
kerkvoogd), Hogevest (architect),
Cornelis Veenvliet (klompenmaker),
Kees van Ede (koster). Onderste rij
v.l.n.r.: Albert Schimmel (wethouder,
kerkvoogd), Evert Lokhorst
(houthandel, keuenwagen), G.S.
Schinkel (onderwijzer), Ds. Westra
Hoekzema, Willem Harthoorn, Dhr.
Vlastuin, Hendrik Brons (boer op
Gooswilligen).
De volgende voorzi ers zijn:
•
1929‐1952: Jacob Bloemendaal. Hij woonde op de Sta onsweg in het huis dat ‘Den
Helder’ werd genoemd.
•
1952‐1955: A. Dijkstra.
Dhr. Dijkstra was onderwijzer op de openbare school aan de
Dorpsstraat, leraar op de tekenschool en bestuurslid van de
Spaarbank. Hij trad in 1955 af als voorzi er wegens verhuizing
naar De Bilt.
•
1955‐1972: Dirk Lokhorst, woonach g op de Zevenmorgen, is ongeveer 45 jaar
bestuurslid geweest waarvan meer dan 15 jaar als voorzi er. In de vergadering van 20
november 1972 wordt hij hiervoor uitgebreid in het zonnetje gezet. Hij ontvangt de
gouden medaille van de landelijke vereniging en wordt verheven tot erelid van de
plaatselijke afdeling.

Dhr. Maagdendans van het
hoofdbestuur biedt Dirk Lokhorst
een gouden medaille aan.
Tevens wordt hij verheven tot
Erelid.

•
•
•
•
•
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1972‐1986: Wout van Elst, woonach g in Stoutenburg
1986‐ 1990: J.A.G. Kosuch
1990 – 2007: Jan van Elst
Jan van Elst was postbode en ook jarenlang hopman bij de padvinderij
2008 – 2013: Lammert van Beek
2013 – heden: Jan v.d. Waerdt

Wout van Elst

Jan van Elst

Lammert van Beek

Jan van de Waerdt

Markante leden
Van het jaar 1911 is de complete ledenlijst met 75 leden bewaard gebleven.
Bovenaan staat Mr. A. Royaards van Scherpenzeel en ook W.H. de Beaufort wordt
vermeld. Al jd goed om belangrijke mensen er bij te hebben.
Een opvallende persoon uit de beginjaren is ook Dirk Homoet, de eerste secretaris van de
vereniging.
Over hem stond in 1919 kort na de 1e wereldoorlog een stukje in de Holevoet. Blijkbaar
mochten er geen bijen van den ex‐keizer van Duitsland op de bijenmarkt in Veenendaal worden
verkocht. Gelukkig: de bijen waren niet van de keizer maar persoonlijk eigendom van zijn kok
dhr. D. Homoet uit Scherpenzeel.
Ja, ja denk je dan. Donald Trump zou in 2018 wel raad weten met dat soort berichtjes. Het lijkt
er sterk op dat Dirk goede connec es had in Duitsland.

Pension Homoet met 26 kinderen uit Duitsland jdens de 1e
Wereldoorlog. Links met pet: Dirk Homoet. Datum: 27‐05‐1918.
Vluchtelingen in Scherpenzeel. Dirk Homoet, tevens wethouder, ving in
zijn Pension 26 kinderen uit Duitsland op in 1918. Dirk Homoet is ook
bekend omdat hij ná de 1e W.O. gevraagd werd om als kok voor de in
Doorn woonach ge Duitse keizer Wilhelm I te koken.
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Op de ledenlijst staan vele bekende agrarische
familienamen van Scherpenzeel en ruime omgeving.
Schimmel, Ravenhorst, Wol(f)swinkel, Van Ginkel,
Lagerweij, Kolfschoten, Bla(a)uwendraad, Ter Ma(a)ten,
Van Egdom, Van de Vlierd, Veldhuizen, Donselaar, Lokhorst
om er maar een paar te noemen zijn bekende namen die
jarenlang op de ledenlijst te vinden zijn.

Afsplitsing en fusie
Bij de oprich ng is De Bijenvereeniging Scherpenzeel en
Omstreken aangesloten bij de landelijke Vereeniging tot
Bevordering der Bijenteelt In Nederland (VBBN). Elk jaar
wordt er een afgevaardigde gekozen voor de Algemeene
Vergadering in Utrecht.
Tot 1897 was er van enig organisa eleven op het gebied
van de bijenteelt in Nederland geen sprake. Verontrust
door de teruggang in de bijenteelt werd pas in 1897 op
ini a ef van de Maatschappij tot Bevordering van de
Landbouw de VBBN opgericht. De teruggang in de
bijenhouderij had te maken met de grote veranderingen in
de landbouw en de grote landbouwcrisis in het laatste
kwart van de 19e eeuw. Mechanisa e en industrialisa e
deden hun intrede en de huisvlijt zoals het wolkammen
kwam onder druk te staan. De heidevelden werden steeds
verder ontgonnen en boekweit en klaver werden haast niet
meer verbouwd. Akkerbouw maakte steeds meer plaats
voor veeteelt. De VBNN probeerde daar door gerichte
ac viteiten en scholing tegenwicht aan te bieden.
Tot 1922 bleef zij de enige bijenteeltorganisa e in
Nederland. Daarna zijn er met als ‘goed’ voorbeeld de
kerken, diverse afsplitsingen geweest. Het zal duidelijk zijn
dat het ontstaan van al deze verenigingen niet gebeurde
omdat men het zo goed met elkaar eens was. Naast het
geloof (de ontstaansreden van de zuidelijke katholieke
bonden), waren vooral de hoogte van de contribu e en de
suikerprijs redenen voor afscheiding van de VBBN.
Ook in Scherpenzeel speelt het een en ander op dat gebied.
In de jaarvergadering van 1925 is op uitnodiging de heer
Joustra van het Hoofdbestuur aanwezig.
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Het verslag vermeldt het volgende:
De voorzi er gee verder het woord aan de
heer Joustra, welke op eenvoudige en
duidelijke wijze uiteenzet op welke wijze de
scheuring in den Imkersbond hee plaats
gegrepen. Spreker begint met op te noemen al
de verschillend knoeierijen door den heer Van
Os bedreven en hoe deze nu door vele mooie
belo en te geven uit den bond is getreden en
een nieuwe hee opgericht en probeert gelijk
een kwaad bijenvolk den bond binnen te
dringen. Spreker is van oordeel dat de afdeling
Handel door het tegenwoordig bestuur in
goede banen geleid wordt en hoe er ook
pogingen worden aangewend voor
gezamenlijke verzendingen voor de
voorjaarsdracht enz. en hoopt en geloofd
onder leiding van voorzi er Schimmel, de
leden trouw zullen blijven aan den ouden bond.
De voorzi er dankt den heer Joustra voor de
nu ge wenken en de goede uiteenze ng.

Er waren ruim 40.000 menschen aanwezig en
er werd een rondrit gemaakt en voor degenen
die geen onderdak hadden was goed gezorgd
maar er hadden meer menschen mee moeten
gaan want ’t was de moeite waard.
Blijkbaar een hele happening.

Vanaf 1951 wordt de Vereniging in het
jaarverslag ineens aangeduid als de afdeling
Scherpenzeel en Omstreken “De Vooruitgang”
der Vereniging tot Bevordering van de
Bijenteelt in Nederland.
In 1952 merkt het lid A. v.d. Peut op nooit
geweten te hebben dat de afdeling die naam
draagt maar wenst deze in het vervolg te
handhaven, hetgeen de voorzi er toezegt.
En zo heb je dan opeens de toevoeging “De
Vooruitgang” in je naam.
In 1955 wordt in de rondvraag voor het eerst
door Jan Boom de A.N.I. (Algemene
Nederlandse Imkersvereniging) genoemd als
mogelijk alterna ef voor de VBBN, want ‘die
Hierna wordt er blijkbaar niet meer over
kost minder contribu e’.
gesproken want het volgende agendapunt is de De voorzi er kapt dit af door te zeggen dat we
verlo ng die zoals gewoonlijk een ‘gezellig
de goede service en het maandschri van onze
verloop’ hee . Blijkbaar was dhr. Joustra een
Vereniging (VVBN) niet kunnen missen.
man met gezag en waren zijn woorden
voldoende.
In februari 1958 wordt kort aandacht besteed
In 1929 borrelt het ook weer want op 23
aan het 50 jarig bestaan van de vereniging.
december 1929 gee de dan al oud‐voorzi er
Albert Schimmel de leden als raad mee om “te De voorzi er komt nu met een kort overzicht
blijven bij de bond waar wij zijn, daar kun je
van de levensloop van de vereniging die is
tenminste op de kwaliteit van suiker aan, dus
opgericht 21 februari 1908, dus nu 50 jaar
blijf waar je bent”.
bestaat.
Na 1929 heel lang niets meer op dat vlak.
Van de eerste notulen is niets te vinden daar in
Trouw wordt elk jaar een afgevaardigde
het jaar 1922 onze verenging in tweeën is
aangewezen voor de Algemeene Vergadering
gegaan en de afdeling Woudenberg hee toen
in Utrecht.
de boeken meegenomen en deze zijn later
In de vergadering van 22 januari 1948 wordt
geheel door brand verloren gegaan. Ons
gewag gemaakt van de viering van het 50‐jarig ledenboek gelijk kasboek is bij ons gebleven en
bestaan van de VBBN dat plaatsvond in Assen. vindt zijn begin in 1908 met 65 leden…
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Het jaar 1943 is het topjaar geweest toen
waren er 201 leden; dit vond zijn oorzaak
voornamelijk in het feit dat van Regeringswege
tabak aan de Ymkers werd verstrekt; onze
bonnetjes waren toen niet toereikend om daar
ook nog onze bijtjes mee te beroken.
Ondertussen werden twee consump es gra s
aangeboden ter gelegenheid van dit 50 jarig
jubileum.

‘de roep om een lagere contribu e en een
lagere suikerprijs’ te bezweren. Het gra s
maandelijks vakblad het ‘Groentje’ van de
VBBN dat van betere kwaliteit is dan het
tweemaandelijkse ‘blaadje’ van de A.N.I. gee
vooralsnog de doorslag ten gunste van de
VBBN.

In 1970 wordt het 2e notulenboek in gebruik
genomen. Een echte ringband en de notulen
Zo dat weten we dan ook weer: al in 1922 is er worden voor het eerst niet geschreven maar
een scheuring geweest en gaat Woudenberg er getypt! Een hele vooruitgang.
uit; een toeloop van leden als er wat te halen is De nieuwe jd doet verder zijn intrede met het
(extra tabak in de oorlog); en een zeer sobere verwelkomen van het allereerste vrouwelijke
viering van het 50 jarig jubileum in 1958: 2
lid mevr. A. van Snippenberg‐Fontein.
gra s consump es.
Op haar voorstel wordt in 1971 en
daaropvolgende jaren een stand geplaatst op
In hetzelfde verslag van 1958:
de Floralia tentoonstelling.
De heer Peut komt met een voorstel met de
afdeling Woudenberg te combineren. Vanuit de Fusie
vergadering komen stemmen dat dit niet
In februari 1973 vindt er op ini a ef van de
gewenscht is. Als zij zich als honingbij
dhr. H.A van Beuningen (voorzi er van
ontpoppen kunnen zij door ons bijenvolkje
Woudenberg) een bespreking plaats tussen de
weer in liefde worden aangenomen, dus maar besturen van Woudenberg en Scherpenzeel
in afwach ng.
met als onderwerp: Fusie.
Aanleiding is het teruglopende ledental.
Waarvan akte! Er zit blijkbaar toch nog wat
‘Woudenberg hee 23 leden, Scherpenzeel 33
oud zeer. In 1959 komt de A.N.I. weer ten
dus samen 56.’
tonele vanwege lagere contribu e en lagere
Dat lijkt me een juiste conclusie. Met een
suikerprijs.
ledental van 56 wordt verwacht weer een
Bij de A.N.I. wordt veel propaganda gemaakt gezonde vereniging te kunnen vormen.
tegen ons Hoofdbestuur, welke echter op
Vervolgens wordt een maand later in een
leugens berusten…
gezamenlijke ledenvergadering de fusie
De voorzi er dankt hierna alle leden voor hun beklonken!! Zo snel kan het dus ook gaan.
trouwe opkomst en besluit deze op ’t laatst
Vergelijk dat maar eens met ik noem maar een
nogal drukdoende bijenzwerm die op ’t eind
willekeurig voorbeeld: de voetbalwereld.
toch nog maar in de oude korf blij . Met een
‘Nu zullen wij proberen om samen tot
goede reis en welthuis.
grotere ac viteit en in goed harmonie deze
afdeling bloeiend te maken’ zegt het verslag.
In 1960 is er zelfs weer een afgevaardigde van Wout van Elst wordt voorzi er van de
het Hoofdbestuur dhr. Lunninga voor nodig om gefuseerde vereniging.
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Toetreding tot A.N.I.
In de ledenvergadering van oktober 1975 komt
het dan uiteindelijk met 22 tegen 11 toch tot
ui reding uit de VBBN en toetreding tot de
A.N.I.
De argumenten die worden genoemd zijn
wederom de suikerprijs en de hoogte van de
contribu e. Wat dat betre is er in al die jaren
niks veranderd.

mocht worden verkocht. Via hun verenigingen
konden de bijenhouders die suiker dan
bestellen bij hun overkoepelende bonden.
Onderstaand 2 berichtjes op dat gebied uit
1919 en 1925.

In 2006 zijn de zuidelijke bonden LLTB en NCB
na lang praten gefuseerd met de VBBN onder
de nieuwe naam Nederlandse
Bijenhoudersvereniging, de N.B.V.
De A.N.I. is hier echter na ruime discussie
‐uiteindelijk‐ buiten gebleven.
Huidige stand van zaken
In 1947 is onder de vlag van de ABTB
(Aartsdiocesane Boeren en Tuinders Bond) ook
een imkersafdeling opgericht. De ABTB zelf is in
1997 opgegaan in de LTO, de Land‐ en
Tuinbouw Organisa e Nederland. De
imkersafdeling is echter blijven bestaan. En u
geloo het misschien niet maar per 1 januari
2018 zijn de ANI en de ABTB gefuseerd en
heten nu Imkers Nederland.

Ac viteiten
Bij de oprich ng had de VBBN en dus ook de
afdeling Scherpenzeel en Omstreken best
‘verheven’ doelstellingen zoals educa e,
voorlich ng en samenwerking. Hiertoe werden
mondjesmaat ook wel enige ini a even
ondernomen zoals het organiseren van een
cursus, het gezamenlijk wegbrengen van de
bijen naar de heide en het geven van lezingen.
In de prak jk ging het echter toch vooral om
het inkopen van de wintersuiker. Door de
regering werd toegestaan dat deze tot een
bepaald maximum accijnsvrij ‐belas ngvrij dus‐

Uit het 2e berichtje valt op dat de ene bond de
suiker voor f 0,21 aanbiedt per kg en de andere
(de VBBN) voor f 0,24. Jaarlijks dus zowel voer
voor de bijen als voer voor discussie.
De tweede in alle verslagen genoemde
ac viteit is de verlo ng in de jaarvergadering.
Op de inkoop en verkoop van de suiker werd
door de vereniging elk jaar een bescheiden
‘winstje’ gemaakt, waarvan de prijzen voor de
jaarlijkse verlo ng werden ingekocht.
Als voorbeeld het jaarverslag van 12 januari
1928.
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Toen kwam de verlo ng als laatste punt aan de
beurt. Nu waren er als prijzen 30 korven 5
kappen en 12 doeken. 60 leden waren
aanwezig dus waren er 13 nieten. Persoonlijk
kwam een ieder lid naar voren en kon zelf zijn
niet of prijs er uit halen. Nu gingen wij allen
voldaan naar huis ook die een niet hadden
want ik heb het zelf gedaan kon men zeggen.
Met de wensch dat het jaar 1928 een goed
bijenjaar mag zijn en dat wij elkander nog in
gezondheid vele jaren deze gezellige
jaarvergaderingen mogen bijwonen, ging een
ieder van ons weer naar zijn korf of kast.

C. Wolswinkel aan Contribu e ontvangen van
93 leden
f 93,00
(dus f 1,‐ pp per jaar)
Winst suiker 1914
f 22,00
Inkomsten
f115,00
Uitgaven
f 36,62
f 78,38
De rekening overgenomen van de Erve C.
Wolswinkel den 29 April door J. Wolswinkel en
Alb. Schimmel en door Jac. Wolswinkel
ontvangen f 78,38 Klein Kolfschoten met de
handtekeningen van Alb. Schimmel en J. van
Wolfswinkel.

En zo ging het ongeveer elk jaar. Het is
duidelijk dat naast het nut ook de gezelligheid
hoog in en het vaandel stond. Tot op de dag
van vandaag is de verlo ng een vast
agendapunt.

Oorlog
Over de 2e wereldoorlog is in notulen weinig
te vinden. De verslagen melden alleen de
gebruikelijke onderwerpen en reppen met
geen woord over andere zaken. Opmerkelijk is
alleen dat het verslag over het jaar 1944‐1945
ontbreekt. Goed denkbaar dat er toen niet is
vergaderd. In januari 1947 was de moed en de
humor blijkbaar terug want het was een
roerige vergadering. De secretaris stelt het
laconiek vast:
Dan de rondvraag die leefde ook al veel stof
op, men kon al goed vernemen dat we onder
de Moﬀen uit zijn want ze hadden weer veel
praatjes in ’t openbaar.

De Wolswinkels
In het kasboek van de vereniging van 1915
komen we dit bericht tegen.
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Cornelis Wolswinkel ‐de grootvader van
Mar n‐ overleed op 15 maart 1915. Hij was
vanaf de oprich ng bij de vereniging betrokken
en tot 1915 penningmeester. Na zijn overlijden
werd op Klein Kolfschoten de rekening
opgemaakt. De kas met daarin f78,38 werd
overgedragen aan de nieuwe penningmeester
Jacob van Wolfswinkel, die tot aan zijn dood in
1951 penningmeester is geweest.
Cornelis was de grootste imker in de omgeving,
aldus één van de jaarverslagen.

Bij zijn overlijden wordt de nalatenschap opgemaakt, welke bestaat uit:
1. de hofstede Klein Kolfschoten met ruim 34 ha;
2. een huis met erf en tuin in het dorp Scherpenzeel;
3. de hofstede Klein Ravenhorst gepacht door zoon Thijmen en
4. weiland onder Hoogland.
Cornelis hee de liefde voor de bijen duidelijk
overgebracht op zijn kinderen.
Lubbert, Thijmen, Albert (Bart), Cornelis en Jan
Jacob (Job) vinden we allen terug op de
ledenlijsten. Opmerkelijk is dat L(ubbert)
Wolswinkel (1881‐1960), landbouwer op De
Lagemaat in Woudenberg, al in 1917 wordt
geschrapt in de ledenlijst. Van hem is bekend
dat hij naast vele andere func es ook
voorzi er is geweest van Vereniging tot
Bevordering van de Bijenteelt, afd.
Woudenberg. Hij wordt dus na 1922 voorzi er
van de ‘afgescheidenen’. Een familie‐akkeﬁetje
of gewoon omdat hij in Woudenberg woonde?
Van Thijmen (1884‐1949), landbouwer op Klein
Ravenhorst, is bekend dat hij 25 jaar
bestuurslid is geweest. Naar verluidt was Bart
een ‘bijzondere’. Van hem is een schri je, een
soort dagboekje bewaard gebleven met
opvallende teksten en groeten. Dat is niet kwijt
maar kan (nog) even niet gevonden worden.
Van de broers was Cornelis (= Kees de vader
van Mar n) verreweg de grootste imker. Kees
Wolswinkel wordt in 1894 op boerderij Klein
Kolfschoten geboren.

Zo’n honderdtal korven werden in het voorjaar
met paard en wagen naar Acquoi in de Betuwe
gebracht. Bij de familie Van Es verbleef hij elk
jaar 6 weken tot de bijenvolken weer naar huis
gebracht konden worden. Tijdens zijn verblijf
zag hij een leuk meisje lopen. Eenmaal thuis
bleef het meisje maar door zijn hoofd spelen
en ja Kees trok de stoute schoenen aan en
vroeg via een brief om de hand van Maaike.
Het lee ijdsverschil bedroeg echter 14 jaar.
Dus was het erg spannend of de heer Huib van
Es toestemming zou geven om zijn dochter weg
te geven aan iemand uit het verre
Scherpenzeel. Gelukkig voor Kees was de
uitslag posi ef en ook Maaike wilde wel. Dus
dankzij de bijen hee Kees zijn vrouw
gekregen.
Vrij naar Toon Hermans ging het dus ongeveer zo.
Lief bijtje sprak de bij, wil jij met mij wat vrije?
Een ogenblikje zei de bij, ik ben zo bij je.
Fijn zei Kees dan gaan we lekker keze
we maken dan een kleine kees, die heet dan keesje

Voordat hij in 1927 trouwde met Maaike van
Es hield hij kippen die in schuren op de Oude
Barneveldseweg te Scherpenzeel werden
gehouden. Ook had hij een groot aantal
bijenkorven.
Adverten e in de
Holevoet 19‐9‐1919
Het hele gezin. Linksboven de oudste zoon Kees en bij
moeder op schoot de jongste: Mar n. Verschil 24 jaar
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Ledenaantallen
Kort na de oprich ng in
1908 waren er in 1909 al
65 leden.
Dit aantal loopt op tot
116 in 1920. Daarna een
dipje tot 90 leden in
1923, waarschijnlijk door
de afscheiding van
Woudenberg. Daarna
loopt het aantal leden op
tot 141 in 1940 en zelfs
205 in 1947, de absolute
top. Na de afschaﬃng van
de (extra) tabaksbonnen
Het echtpaar Wolswinkel‐van Es Kees Wolswinkel en de jonge Mar n
loopt het aantal snel
In 1927 hee Kees een bakkerij aan de
terug tot 84 leden in 1955 tot uiteindelijk 33 in
Dorpsstraat 149 gekocht. In 1963 hee oudste 1973.
zoon Kees de bakkerij overgenomen. Tot zijn
dood in 1972 hee hij brood rond gebracht.
Na de fusie met Woudenberg zijn er dan weer
Ook zijn passie voor bijen is hij jdens zijn
56 leden, een aantal dat in 1990 echter alweer
leven niet kwijtgeraakt. In 1972 hee Mar n
is teruggelopen tot 30. In 1995 zijn er nog maar
de bijen overgenomen. Jongste zoon Mar n
20 leden.
hee de liefde voor de bijen met de paplepel
ingegoten gekregen. In het jaarverslag van de
Vanaf 1996 is de ommekeer. Een sterk
vereniging van 10 december 1962 lezen we het toenemend besef van het belang van bijen
al.
voor de bestuiving gecombineerd met sterk
‘De voorzi er maakt zijn excuses doordat hij
groeiende belangstelling voor milieu, ecologie
vergeten hee een jeugdlid van 11 jaar in onze en ﬂora‐ en faunabeheer draagt hier aan bij
vergadering te verwelkomen. Mar n
(let op de woordspeling). In 2000 telt de
Wolswinkel, Dorpsstr. 145 Scherpenzeel is
vereniging 27 leden, in 2010 zijn dat er 35 en
hiermede ons jongste lid, dat er nog maar
op dit moment 50. De bijenhouderij als hobby
meer mogen volgen.
zit weer in de li en de vereniging groeit door.
In 1972 hee Mar n de bijen overgenomen en
tot de dag van vandaag verzorgt Mar n samen
met zijn vrouw Wilma ongeveer 25
bijenvolken. Wie van de (klein)kinderen Mar n
gaat opvolgen is nog even de vraag, maar
kanshebbers zijn er zeker. Dochter Maaike is
inmiddels al gediplomeerd.
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De huidige vereniging.
De toegenomen belangstelling voor de
bijenhouderij hee ook de vereniging een
‘boost’ gegeven waardoor met nieuwe energie
allerlei ac viteiten worden ondernomen zoals
het geven van ‘bijenlessen’ op de basisscholen
in Woudenberg en Scherpenzeel.

Hierdoor leert de jeugd al vroeg het belang
Gaan we terug naar 1795?
van de bijenhouderij kennen. Een
hoofdac viteit is inmiddels het verzorgen van
een beginnerscursus bijenhouden. Het jaar dat
men de beginnerscursus volgt, behoe men
geen contribu e te betalen. Ook krijgt de
beginnende imker een bijenvolk. In mei
worden de kunstzwermen gemaakt en aan de
beginnende imker ter beschikking gesteld. Wel
moet het nieuwe lid voor een bijenkast zorgen.
Als men het diploma hee gehaald kan men
gebruik maken van een mentor die je graag
verder wil helpen om zelf bijenvolken te
houden.
Door de beginnerscursus komen er ieder jaar
nieuwe en niet onbelangrijk ‐ook jongere‐
imkers bij. Het jongste lid is 12!
In Woudenberg op de Voskuilerdijk is een
verenigingsstal om bijenkasten te plaatsen
voor degenen die ze niet bij hen thuis kuntnen
plaatsen. Verder wordt er samen gereisd met
de bijen naar de Betuwe om de kersen‐, peren‐
en appelbomen te bestuiven. Ook reist men
gezamenlijk naar de heide in Vierhouten en
Kootwijk. In de zomer jd is de vereniging
present op een tweetal braderieën in
Woudenberg en Scherpenzeel. Verder wordt
er jaarlijks een uitje georganiseerd en een BBQ
gehouden. Dit om de onderlinge band te
versterken. De vereniging hee een was
smelter waar je als lid gebruik van kunt maken.

Voor het stelen van twee bijenkorven
(immendieverij) in Scherpenzeel wordt Arien
van Eckdom op 6 augustus 1795 veroordeeld
tot strenge geeseling en moest hij 25 jaar de
bak in. (conﬁnement=opslui ng).
In 2018 moet je toch aardig wat op je geweten
hebben voor 25 jaar en strenge geseling. Ik ben
benieuwd, we blijven het volgen.
Werken en zwoegen is de bijen een genoegen.
Uw schrijver vindt het voor dit jaar echter wel
weer welletjes zo.
Groet, Hans v.d. Ham

Epiloog

In samenwerking met Mar n Wolswinkel en
De bijenhouderij staat dus hernieuwd en volop met dank aan Piet Valkenburg voor foto’s uit
in de schijnwerpers en het belang wordt
het archief van Oud‐Scherpenzeel
allerwege onderkend. Zonder bijen geen
bestuiving.
Overtredingen en misdaden op bijengebied
zullen daarom in de toekomst ongetwijfeld
steeds zwaarder worden bestra .
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JACK NIEUWENHUIZEN: VEEARTS IN SCHERPENZEEL
Van 1952 – 1975
Jacob Hendrik Nieuwenhuizen wordt op 19 mei 1922 in de Vredehofstraat in Ro erdam
geboren. Zijn vader hee een garagebedrijf en later een taxibedrijf. Na de middelbare school
gaat Jack in 1939 diergeneeskunde studeren aan de universiteit in Utrecht. Zijn studie, die hij
zelf moet bekos gen, loopt door de oorlog vertraging op, zodat hij pas in 1951 kan afstuderen.
Inmiddels hee Jack een vriendin met wie hij in 1951 in het huwelijk treedt. Zijn echtgenote Dea
Mojet is op 14 augustus 1929 geboren. Tijdens haar jeugd hee ze verschillende jaren in
voormalig Nederlands‐Indië gewoond. Haar vader is daar Generaal‐majoor van de ar llerie van
het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL). Na hun huwelijk wonen Jack en Dea enige jd in
Ter Aar bij Dea’s moeder.
Aan de andere kant en achter het huis staan
geen woningen in die jd. De prak jk is
eigenlijk te groot voor één dierenarts.
Echtgenote Dea helpt dagelijks een paar uur in
de huisapotheek met het gereedmaken van de
medicijnen, hoewel ze hiervoor niet is opgeleid
en voorheen nog nooit in aanraking is geweest
met grote huisdieren. Maar al doende leert
men… De ruimte waar eerst de apotheek is
geves gd, wordt later wachtkamer. De
Jack Nieuwenhuizen
apotheek verhuist naar de voormalige
In september 1952 neemt Jack Nieuwenhuizen eetkamer. De inventaris voor de apotheek
de prak jk van veearts Ger Sto jn aan de
koopt Nieuwenhuizen in een tweedehands
Marktstraat over. Tot 1 januari 1953 zal Sto jn zaak in Ro erdam. Om de boeren te leren
de nieuwe veearts inwerken, daarna zal hij zich kennen gaat Dea in het begin vaak mee ‘de
terugtrekken en zal Jack Nieuwenhuizen
boer op’. In november 1953 wordt dochter
zelfstandig verder gaan. Tijdens de
Elmy geboren. Vaak schiet voldoende nachtrust
inwerkperiode woont het jonge echtpaar bij
erbij in, omdat een veearts dag en nacht
familie Sto jn in huis. In oktober 1952 wordt
beschikbaar moet zijn.
dochter Paulien geboren. Als Sto jn eind
december 1952 verhuist naar de Eikenlaan,
staat er nagenoeg niets meer in huis. Van een
boer uit Woudenberg krijgen Jack en Dea een
tafel met zes stoelen in bruikleen. Het komt er
vanwege jdgebrek pas twee jaar later van zelf
meubels aan te schaﬀen. De woning staat aan
de rand van het dorp. Alleen aan de linkerkant
hebben ze naaste buren, het gezin van Mort
ten Broek.
Jack en Dea
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kramptoestand bij dieren die in de wei komen)
maakt Nieuwenhuizen in zijn apotheek zelf
infuusvloeistoﬀen. Kopziekte bij koeien kan
voorkomen worden door het grasland op de
juiste manier te bemesten. Voorkomen is beter
dan genezen en Nieuwenhuizen vraagt de
boeren vooral preven eve maatregelen te
nemen.

vlnr Paulien, Elmy en Marjan

Tot 1965 is Nieuwenhuizen zowel doordeweeks
als in het weekend in touw. Het is geen
uitzondering dat hij slechts vier uur per etmaal
slaapt. In de prak jk helpen gelukkig wel
regelma g studenten diergeneeskunde die bij
de familie Nieuwenhuizen in huis verblijven.
Later komen de eerste buitenlandse studenten
voor een stage van een maand naar
Scherpenzeel. Ze assisteren bij het inenten van
varkens en koeien tegen mond en klauwzeer
en doen het onderzoek op tbc. Jack
Nieuwenhuizen mist wetenschappelijke
ondersteuning in de dierenartsenprak jk,
daarom richt hij met een aantal collega’s van
de Koninklijke Maatschappij voor
Diergeneeskunde de “Groep Prac ci Grote
Huisdieren” op. Deze groep organiseert
cursussen en zorgt voor maatschappelijke
ondersteuning van de dierenartsen. Jack
Nieuwenhuizen en collega’s missen de
kwaliteitscontrole van diergeneesmiddelen en
ze en daartoe een controle‐instan e op met
aan het hoofd een apotheker, de heer
Spekman. Deze instan e groeit uit tot de
coöpera e AUV (ad usum veterinarium = voor
diergeneeskundig gebruik) die naast deze
controle ook diergeneesmiddelen produceert.
Voor de veel voorkomende melkziekte (na het
kalven blijven liggen) en kopziekte (een

Dea Nieuwenhuizen wordt enkele dagen per
week in het huishouden geholpen door Gerda
Westeneng en later door Greet Osnabrugge en
Greet Jansen. Dat is ook wel nodig, want in
1956 wordt Ineke als derde dochter geboren.
Na een half jaar ontdekken artsen dat Ineke
een geestelijke en lichamelijk beperking hee .
Het gezin is compleet als Marjan in 1959 wordt
geboren.
Jack Nieuwenhuizen is lid van de kegelclub ‘De
volle negen’ in Scherpenzeel. Dea is ac ef lid
van de Pla elandsvrouwen. Daarnaast tennist
ze in de eierhal. Paulien, Elmy en Marjan gaan
naar de openbare lagere school aan de
Dorpsstraat. Thuis moeten de zusters hun
ouders helpen. In de tuin is voldoende
speelruimte. Er zijn bomen waar ook meiden in
kunnen klimmen. Om te voorkomen dat de
kinderen in de sloot terechtkomen als ze nog
klein zijn, krijgen ze een touw om hun middel.
Ineke gaat als ze elf jaar is naar het speciaal
onderwijs in Veenendaal. Daarna twee jaar
naar een dagverblijf, ook in Veenendaal.
Omdat haar ouders tegen het toedienen van
medicijnen zijn, plaatsen ze Ineke als ze 18 jaar
is op een antroposoﬁsche instelling op het
eiland Texel. Vervolgens gaat Ineke eerst naar
Bergen en daarna naar een instelling in
Tuitjenhorn waar ze tot op de dag van vandaag
woont. Paulien en Elmy gaan na de lagere
school naar het voortgezet onderwijs in
Amersfoort.
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Hun vriendenkring in Scherpenzeel bestaat
voornamelijk uit Scherpenzeelse wielrenners
die eerst furore maken jdens de Tour de
Junior in Achterveld en later zelfs doordringen
tot de na onale en interna onale wielertop.
Daartoe behoren o.a. Teus Valkenburg, Hans
en Henk van Velzen, Gert en Jan Vlastuin, Jan
Cozijnsen en niet in de laatste plaats Ma e
(Ma hijs) de Koning. Uit de buurt komen
Wilma en Gert Jan Hoolwerf, Annemarie ten
Broek en Greet Veenvliet. Jurry v.d. Brink, zoon
van de gemeentesecretaris, is kind aan huis.
Voor de dochters is hij als een grote broer. Hij
helpt in de tuin en bij het autowassen. Als
Paulien verkering krijgt met Gerrit Morren uit
Woudenberg dan zijn thuis de rapen gaar. Ze is
pas veer en jaar en haar schoolpresta es
hollen achteruit. Haar ouders besluiten haar
op een internaat in Ze en te plaatsen.
Desondanks trouwen Paulien en Gerrit in 1973
met elkaar.

mond en klauwzeer datum. In de provincie
Utrecht handelt in die jd de dierenarts deze
formulieren af, in Gelderland zorgen daar de
tbc‐verenigingen voor. Ook betalen de
veehouders dan jdens die marktdag de
rekening. Ze hebben dan vaak al een borreltje
op in café Marktzicht en het is vermakelijk om
te zien hoe sommigen al dan niet in het rechte
spoor blijven ﬁetsen. De formulieren worden in
de woonkamer ingevuld. Die kamer ziet er aan
het eind van de dag vaak uit als een varkens‐
stal. Overal troep en peuken. Keurmeester
Joop Jans is behulpzaam bij de administra e.
Later verzorgt Dick Stam de boekhouding.
Nieuwenhuizen kent zijn pappenheimers.
Sommige boeren zijn pas tevreden als ze
kor ng krijgen. Door op voorhand de rekening
wat te verhogen kan daarna kor ng worden
gegeven, zodat iedereen uiteindelijk blij is…Die
tac ek passen anderen bij dezelfde klanten
toe. Bij betaling van de rekening krijgen de
boeren steevast een sigaar.

In de zes gerjaren gaat de prak jk het huis uit,
er is in de tuin een houten prak jkpand
gebouwd, compleet met wachtkamer,
spreekkamer, kantoor en apotheek. De
agrarische bedrijven zijn in die jd nog
kleinschalig. Boeren in onze omgeving hebben
wat koeien, kippen en varkens. Pas later richt
Nieuwenhuizen zijn prak jk ook in voor kleine
huisdieren. Voordien is daar nauwelijks
aandacht voor. Drie keer per week kunnen
Feestje met o.a. Ma hijs de Koning
bezi ers van kleine huisdieren met hun dier ’s
Op de wekelijkse markt waar voornamelijk
avonds op het spreekuur terecht. Jack is ook
eieren worden verhandeld, is ook een
verbonden aan het Dierenpark Amersfoort.
levendige handel in varkens. Men bezoekt dan Midden jaren zes g komt dierenarts Gerrit
ook de dierenarts voor het halen van een
Nieuwenhuis in de prak jk werken. Een paar
verklaring voor het verhandelen van rundvee
jaar later wordt hij opgevolgd door Hein
in verband met het tbc‐ en besme elijk
Schrama met wie Nieuwenhuizen heel plezierig
verwerpen‐vrij zijn van het bedrijf en de laatste samenwerkt.
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In 1975 verkoopt Jack Nieuwenhuizen zijn
prak jk aan Harmen Reitsma. Hij is dan pas 53
jaar. Het bestaan als veearts hee zijn tol
geëist. Met name lichamelijk is Jack uitgeput.
Samen met zijn echtgenote verhuist hij naar
Den Helder, dichtbij dochter Ineke. Niet veel
later verhuizen ze weer, nu naar Julianadorp.
Jack werkt in Den Helder als dierenarts bij de
Jack Nieuwenhuizen en Gerrit Nieuwenhuis
dienst voor de vleeskeuring. Later wordt hij
Schrama hee daarna tot enkele jaren terug
directeur van deze keuringsdienst. Het
een prak jk in de Betuwe. Jack Nieuwenhuizen betekent een meer geregeld leven dan hij in
hee het welzijn van de dieren hoog in het
Scherpenzeel gewend was. Er is jd voor zijn
vaandel staan. Zijn behandeling is daar in
grote hobby zeilen die hij beoefent op zijn
eerste instan e op gericht. Het economisch
eigen 12 meter lange zeilboot. Ondanks
belang van de boeren komt weleens in het
gezondheidsproblemen blij Jack
geding. Nieuwenhuizen zoekt naar de juiste
Nieuwenhuizen tot zijn 65e jaar werken.
balans tussen dierenwelzijn en economisch
belang. Soms botsen belangen. Jack is
eigenzinnig en niet al jd gemakkelijk in de
omgang. Om de juiste diagnose te stellen
observeert Nieuwenhuizen de dieren lang en
intensief waarbij hij gebruik maakt van zijn
zintuigen en vooral goed kijkt, luistert en ruikt.
Nieuwenhuizen is een paardenlie ebber.
Tussen de middag komt Jack thuis eten, maar
gunt hij zich niet de jd zich om te kleden.
Vlnr Hein Schrama, Gert van Ee en Jack
Vaak zit hij met bloed en andere
Nieuwenhuizen, navelbreukopera e op boerderij
onwelriekende rommel op zijn kleding aan
Dashorst, 1973
tafel. Zijn werkkleding bestaat uit een groene
Paulien en haar echtgenoot Gerrit Morren
sto as, laarzen en een onafscheidelijke
wonen al 44 jaar samen in Woudenberg. Ze zijn
gleu oed. Tegen de kou en ter bescherming
de ouders van een dochter en twee zoons.
van zijn rug draagt Jack ’s winters vaak een
Elmy trekt na haar school jd de wijde wereld
schapenwollen vest dat hij in voormalig
in, maar woont nu op Texel en is moeder van
Joegoslavië hee gekocht. Visites rijdt hij eerst een zoon. Marjan woont in Julianadorp, zij
met een Volkswagen die naderhand wordt
hee twee zoons.
ingeruild voor een Peugeot. Bij kippen vindt
Jack Nieuwenhuizen overlijdt op 15 oktober
vaak bloedonderzoek plaats op Salmonella
1997 op 75‐jarige lee ijd. Zijn echtgenote Dea
Pullorum (SP). Elke kip krijgt een prikje in de
is 80 als op 24 november 2009 een einde aan
kam en elke bloeddruppel wordt onderzocht
haar leven komt.
op de aanwezigheid van de gevreesde bacterie.
Een intensief en jdrovend karwei.
Wim van den Berg
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WIM VAN ROEKEL
In het themanummer “Scherpenzelers in Nederlands‐Indië” is een ar kel
opgenomen over Wim van Roekel. De in Lunteren woonach ge Wim vertrekt op
15 oktober 1945 als oorlogsvrijwilliger (OVW‐er) naar Nederlands‐Indië. Op 23
december 1946 raakt Wim jdens een patrouille door een aanslag erns g
gewond. Op 27 december 1946 overlijdt hij.
Wim is dan verloofd met de Scherpenzeelse
Dirkje van de Peut. Onwetend van zijn
overlijden trouwt Dirkje op 31 december 1946
“met de handschoen” met Wim. Als stand‐in
fungeert de broer van Wim: Hendrikus van
Roekel (roepnaam: Drikus en niet Henk zoals
abusievelijk eerst vermeld). Dochter Catharina
wordt jdens het huwelijk erkend. Diezelfde
avond krijgt de familie echter het bericht dat
Wim is overleden.
Naar aanleiding van dit ar kel kregen we
contact met de familie Van Roekel. Behalve
een fraaie foto (a oms g van Dirkje van de
Peut), blijken er ook een aantal brieven van
Wim van Roekel bewaard te zijn. Hierdoor
ontstaat een beter beeld van Wim. Genoeg
reden voor een aanvullend ar kel over Wim!
Uit een eerste brief, gericht aan zijn zuster,
blijkt dat Wim zo net ná de bevrijding
ﬁnancieel aan de grond zit. Hij zegt hierover
le erlijk: “en dat ik mijn car en alles kwijt
geraakt ben. Maar dat is een goede leer voor
mij en nou kan ik weer helemaal opnieuw
beginnen”. Wim is op zoek naar werk en hee
hiervoor aangeklopt bij de bevrijders, de
Canadezen. Dat hee resultaat, want hij kan
de volgende week beginnen. Alhoewel er nog
wel wat twijfels zijn: “als hij zijn gedachten niet
verandert. Want die Canadezen zijn nogal
wispelturig in zulke dingen. Vandaag zeggen ze
dit en morgen dat”.

De brief is niet gedateerd, dus we weten niet of
en hoe lang Wim bij de Canadezen gewerkt
hee . Niet lang, gezien zijn vertrek naar
Nederlands‐Indië. Was zijn ﬁnanciële situa e
(mede) de reden dat hij tekende voor het
leger? Op 10 november 1945 is hij onderweg
en schrij hij een brief aan zijn broer Jan vanuit
Columbo, een stad op Ceylon. Hij is op
zaterdag 28 oktober vanuit Southampton met
de Nieuw‐Amsterdam vertrokken. Trots
omschrij hij het schip: “dat is Hollands
grootste passagiersboot, we zijn met ongeveer
5500 man aan boord (….) dus daar komt heel
wat kijken om allen te slapen en te eten, maar
dat schip is ook van reusach ge afme ngen als
je nooit gezien hebt, dan kun je er geen indruk
van maken”. De reis was geen pretje. Wim
verveelt zich en hee behoorlijk last van
zeeziekte: “Maar in de Golf van Biskaje
stormde het en het grootste gedeelte was zo
ziek als een hond, ik ook. ’s Morgens in de
keuken was het gewoon een rommel, de
meesten probeerden nog te eten, maar ze
moesten meteen weer over… De boot begon
zo te stampen dat de bediende met het hele
geval over de vloer ging. Je moest lachen al
was je nog zo ziek”.

Deel envelop
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Wim gaat op patrouille en laat even
niets van zich horen tot een volgende
brief van 29 maart 1946. Het is een met
potlood geschreven en slecht leesbare
brief. Tussen de regels door is te lezen
Afslui ng brief dd 04‐07‐1946
dat hij een vervelende jd achter zich
Een volgende brief, gedateerd 21 december
hee . Wim hee in de voorste linies gezeten
1945 hee de vermelding “ergens te velde”.
en zegt “het is een wonder dat er niet meer
Het is een vrij korte brief en Wim begint met
gesneuveld zijn”. In deze brief lijkt Dirkje een
“Ik zit onder m’n klamboe ergens op Malakka”. beetje vergeten te zijn. Wim schrij : “Is Gé ook
Wim blijkt gewond te zijn. Hij schrij dat hij
op de bruilo geweest. Hoe vind je haar, Jan?
een wond onder zijn voet hee “en niet zo’n
Schrijf eens echt in vertrouwen wat gij er van
kleintje ook” en ook zijn handen zijn “aardig
denkt”. Ook spreekt Wim de wens uit dat hij
toegetakeld”. Wat de oorzaak daarvan is
met de kerstdagen weer in Holland zal zijn…..
schrij hij niet en in latere brieven komt Wim
er ook niet op terug. De reden dat Wim deze
Op 26 juni 1946 wordt dochtertje Catharina
brief schrij is dat zijn broer gaat verloven met geboren en is Wim dus vader. In de volgende
“Gerry” (noot auteur: broer Jan van Roekel
brieven, gedateerd 04 juli en 22 augustus 1946
trouwt op 27 maart 1946 met Gerritje
wordt door Wim echter met geen woord
Hoogeweg uit Renswoude). Wim feliciteert zijn gerept over dit vaderschap. De brieven zijn wat
broer en schrij en passant de wat
oppervlakkig, er wordt gesproken over het
raadselach ge woorden: “ook hoop ik dat je er weer, de wederzijdse kennissen, het feit dat
meer plezier van hebt als ik, want waar het aan Wim is over gegaan naar de 3e Compagnie en
lag daar zullen wij maar over zwijgen, maar ik dat voorlopig is vast gesteld dat Wim in Mei
ben steeds op het gebied van de liefde nog een 1947 mogelijk naar huis komt.
ongeluk geweest”. Weet Wim op dat moment
wel dat Dirkje van de Peut al 3 maanden
De laatst bekende brief is gedateerd 20
zwanger is van hem? In de brieven krijgen we oktober 1946. Al snel vermeldt Wim: “Alleen
hier geen antwoord op.
verlang ik wel eens erg naar m’n kleine meisje
en vrouw, maar daar moet ik toch niet bij (s l)
In een brief gedateerd 16 februari 1946
blijven staan, anders is het geen leven”. Wim
feliciteert Wim zijn broer Jan nogmaals met
hee gelukkig ook een foto mogen ontvangen:
het voorgenomen huwelijk en gee hij gelijk
“Deze week heb ik een brief met een foto van
een geschenk weg: “die pannen die bij Tina
mijn Ineke ontvangen, maar wat is dat een lief
staan kun je ophalen en beschouw het maar
kind. (…..) en wat lijkt ze erg op mij, gelukkig
als huwelijkscadeau”. In deze brief gee Wim vind ik dat”. Na de vorige wat oppervlakkige
hoog op van de kameraadschap in 1‐8
brieven is Wim in deze brief erg openhar g. Zo
Regiment Infanterie, maar komt hij ook nog
schrij hij “ik had en heb nog veel dingen die
even terug op zijn eigen liefdesleven: “…ten
zondig zijn, maar dat kwam door mijn
eerste heb ik teveel meisjes bedrogen, maar
dubbelhar gheid en hier heb ik veel goeds
dat is nu af”.
geleerd, al is het soldatenleven soms ruw”.
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In deze laatst bekende brief schrij Wim dat hij eerst nog een paar weken met rust naar Batavia
zal gaan. Zoals bekend gaat hij hierna naar Padang met alle gevolgen van dien...
Naderhand zal er veel onduidelijkheid bestaan over de juiste overlijdensdatum van Wim. De
trouwakte spreekt duidelijk over 27 december 1946 en deze datum blijkt ook uit
dagboekfragmenten van andere Indiëgangers, zoals die van Jaap van Woudenberg. Het gra ruis
van Wim (op het Nederlands Ereveld Leuwigajah op West Java) vermeldt echter 31‐12‐1946 en
ook de Oorlogsgravens ch ng vermeldt deze datum. Wim is echter herbegraven op West‐Java.
Hij is eerst begraven bij Padang op West Sumatra. Ook van dit eerste graf is een foto en alhoewel
slecht zichtbaar is de datum van 27‐12‐1946 te lezen.

Links het oorspronkelijke graf van Wim van Roekel op West Sumatra.
Rechts op het ereveld op West Java

Dirkje van de Peut, Catharina van Roekel, Wim van Roekel
Bronnen:
Archief vereniging Oud Scherpenzeel
Familie‐archief Van Roekel
www.oorlogsgravens ch ng.nl
www.archieval.nl
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BOEKBINDER JAN VAN DOLEWEERD
Scherpenzeler Jan van Doleweerd hee als hobby boekbinden. Voor onze vereniging bindt hij
verenigingsbladen van meerdere jaargangen samen in een boek, zodat ze goed bewaard blijven
en gemakkelijk toegankelijk zijn. Kortgeleden hee Jan de Statenbijbel van Renes, die in een
slechte condi e in ons documenta ecentrum werd bewaard, vakkundig gerestaureerd.

De Statenbijbel van Renes.
Jan van Doleweerd vertelt: “Enkele jaren geleden ben
ik op een dinsdagmorgen bij Oud‐Scherpenzeel in het
documenta ecentrum wezen kijken. Daar waren
vrijwilligers bezig met het digitaliseren van
documenten en foto’s. Er was een oude Statenbijbel
binnengekomen. De Bijbel, in oude druk, was in een
doos opgeborgen. De zijpla en waren los en de leren
rug was voor driekwart weg. Het beslag was compleet,
maar met touw bij elkaar gebonden. De vrijwilligers
vroegen zich af wat je nog met deze Bijbel kon doen.
Niemand kon die oude taal in de Bijbel lezen. Ik heb
toen de Bijbel opengeslagen bij de profeet Jesaja en
enkele verzen voorgelezen. Het was even s l, toen
kwam de opmerking dat wij allen een boodschap
hadden gekregen vanmorgen.

Jan van Doleweerd

Het is jammer als zo’n Bijbel weer in de doos in de berging wordt opgeborgen en misschien over
enige jd bij het oud papier belandt.
Achter in de Bijbel zit een register met enkele namen. Piet Valkenburg hee over deze Bijbel een
ar kel geschreven dat in oktober 2014 in het verenigingsblad van Oud‐Scherpenzeel is
gepubliceerd. Ik heb verschillende keren geprobeerd de Bijbel voor repara e los te weken.
Aanvankelijk zonder resultaat. Na overleg met Wim van den Berg, is de Bijbel in augustus 2017
bij mij thuis gekomen. Een mooie klus. Zo te zien hee de Bijbel heel wat meegemaakt. Het
boekblok ziet er goed uit, de telpagina is weg. De namen achterin de Bijbel worden in het
ar kel van Piet Valkenburg besproken. Het boekblok heb ik bladzijde voor bladzijde nagezien.
Zijn er nog geheimen? Vaak zi en er droogbloemen, bladeren, foto’s of brie es in. Maar niet in
deze Bijbel. Er zijn ook geen scheuren. De vouwen heb ik er zo veel als mogelijk uitgehaald. Ik
vermoed dat het boekblok bij de verschillende repara es gesneden is en iets gelig gekleurd. Het
register en het blad met namen is een andere papiersoort. Die heb ik losgemaakt en de rug
schoongemaakt. Ik heb nieuwe schutbladen gemaakt en aangelijmd en het register en het blad
met namen erop gelijmd. De zijpla en zijn van drie lagen grijsbord gemaakt. Origineel zijn deze
van eikenhout, bekleed met leer en bewerkt.
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Het huidige leer op de grijsbord zijpla en is mijns inziens niet origineel, maar dateert van een
latere repara e. De zijpla en heb ik nu van MDF gemaakt, het bestaande leer zoveel mogelijk
aangelijmd met verschillende lijmsoorten, een nieuwe rug en repara estukken. De rug van het
boekblok is hersteld, een kapitaal gemaakt en de band gezet.
Er zijn verschillende handmarmers over elkaar heen gelijmd die niets met het origineel van de
Bijbel te maken hebben. Het boekbeslag is schoongemaakt en weer gemonteerd. Aan de
binnenzijde zijn de spijkers afgedekt en daarna zijn de schutbladen aangelijmd. De Bijbel is ten
slo e opgepoetst en ik heb een steunklos gemaakt, zodat de Bijbel steviger kan staan.”
We zijn ontze end blij dat Jan van Doleweerd de Statenbijbel van Renes belangeloos voor onze
vereniging hee gerestaureerd waardoor hij in een uitstekende staat voor het nageslacht
bewaard blij . We hopen dat Jan tot in lengte van jaren ons van dienst wil zijn bij het inbinden
van de verenigingsbladen.
Wim van den Berg

SCHERPENZEEL TOEN EN NU
Scherpenzeler Philip van den Bosch levert met zijn nieuwe boek een prach ge bijdrage aan de
Scherpenzeelse geschiedschrijving. Als verwoed ansichtkaartenverzamelaar van oude
Scherpenzeelse prenten weet Philip als geen ander hoe ons dorp door de jaren heen is
veranderd. Om die veranderingen voor iedereen zichtbaar te maken, hee hij in eigen beheer in
beperkte oplage een fantas sch ‘Kijkboek’ uitgebracht met als tel ‘Scherpenzeel Toen en Nu’.
Dat mag u niet missen.
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NIEUWE LEDEN 2017
Uit Scherpenzeel:
mevr. A. van Loenen‐van Hoevelaken
de heer G.J.D. Overeem
de heer W. Geuze
mevr. M. Brouwer
de heer en mevr. R. Berkhof
de heer en mevr. H. van Garderen
de heer en mevr. J. Iseger
de heer en mevr. G. Achterberg
de heer J. Dekker
de heer A. Bouman
de heer M. Moesbergen
de heer R. Moesbergen
de heer J. Verburg
Mevr. S.J. Servaas‐Hoogstra
fam. H.C. Vernig
de heer T. v.d. Weerd
de heer A. van Engelenhoven
de heer A. Wagensveld
mevr. L. van Maanen
mevr. E. van ’t Foort

Van elders:
fam. J. Mandersloot, Renswoude
de heer en mevr. L.C. Gobel, Woudenberg
de heer F. van Gent, Woudenberg
de heer en mevr. W.S. Feenstra, Woudenberg
de heer D. den Hoed, Oostkapelle
de heer en mevr. W.J.T. van de Beek, Oss
de heer R.A.M. van den Berg, Eindhoven
de heer J. Floor, Ede
mevr. D. van Ginkel, Heelsum
mevr. T.de Kogel‐Stuivenberg, Apeldoorn
de heer en mevr. M.A. Buddingh, Waskemeer

fam. J. Cozijnsen
de heer G. de Wit
de heer J.H. van Wessel
de heer en mevr. H. Haanschoten
de heer F.R. Robinson
de heer E. van den Brink
de heer en mevr. J.L. van Raaij
mevr. P.C. den Braber
de heer en mevr. R. Kleinveld
de heer H.H. Deunk
de heer H. Masselink
de heer en mevr. M. Hardeman
CBS Korenmaat
de heer en mevr. C. van Ruler

