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De familie Lagerwey 
Zijn kinderen en kleinkinderen zullen nog 
jaren op deze boerderij blijven wonen en 
worden dan ook (van de) Lagewey ge
noemd. De meest interessante is een broer 
Gijsbert, gedoopt in Scherpenzeel in 1612. 
Hij trouwt Aaltje Thijssen en ze krijgen ten
minste drie zonen; Härmen, die zich in 
Amersfoort vestigt en stamvader wordt van 
een (deels Rooms) geslacht Lagerwey van 
brandewijn-stokers en pastoors, Gijsbert die 
in Amsterdam commissaris van de Amers-
foortse veren wordt en daar een familie 
Lagerwey sticht en Matthijs, de legendari
sche schoolmeester en koster te Wouden
berg en stamvader van het burgemeesters-
geslacht Lagerwey aldaar. 

Nieuwe boerderij op Groot Egdom 
Waarschijnlijk heeft onze Gerrit Harmensz 
de ouderlijke boerderij in de Lagewei be
woond. In 1653, toen hij Egdom kocht, was 
hij juist 35 jaar getrouwd. Wij kennen van 
hem maar één zoon, Jan. Deze trouwt in 
1655 en gaat op Groot Egdom wonen; ken
nelijk heeft zijn vader Egdom voor hem ge
kocht. De "vervallen huysinge" op Groot 
Egdom wordt nu door een nieuwe boerderij 
vervangen, welke nog bestaat en één van 
de oudste boerderijen uit de omgeving is. 
Het jaartal "1658" staat nog op de voorge
vel. 

Het gezin Jan Gerritsz van Eckdam 
A-I. Jan Gerritsz, jongeman wonende op 
Eckdam, zoon van Gerrit Hermensz op de 
Grote Lagewei en Anna Jans van 
Donkelaar, begraven in de kerk van 
Scherpenzeel, getrouwd te Amerongen op 
18-3-1655 met Merrichie Jans, jongedochter 
wonende op Ginkel. 
Uit dit huwelijk zijn geboren: 
1. Hermen, getrouwd te Renswoude op 14-
12-1684 met Marrijtje Gijsberts van 
Rouwinkel. 
2. Gerrit, volgt A-ll 
3. Arisje, getrouwd te Amerongen op 29-1-
1685 (ondertrouwd te Woudenberg op 11-1-
1685) met Brand Jansz van Ginkel. 
4. Gerritje, ondertrouwd te Woudenberg op 
7-3-1691 met Gijsbert Evertsz van Davelaar. 

Ouderling van Scherpenzeel ("Gijsbert 
Evertsz op Groot Egdom") 1695/1696. 
5. Elbert, ondertrouwd te Woudenberg op 
22-5-1691, getrouwd te Scherpenzeel op 
14-6-1691 met Grietje Evertsz van Davelaar. 
6. Naam kind onbekend, overleden kort na 
1675. 

Als Jan Gerritz in de kerk van Amerongen 
trouwt, schrijft de dominee in het boek: "Jan 
Gerritsz, jongman op Eckdam onder 
Woudenberg", dus toen woonde hij er al. 
Zijn bruid heet Merrichien Jans; zij komt van 
de Ginckel. Het echtpaar krijgt tenminste 6 
kinderen, waarschijnlijk te Woudenberg ge
doopt, maar het doopboek begint daar pas 
in 1685. 
Wij beschikken niet over nadere gegevens 
uit deze periode. Er bestaat wel een lijst van 
huisgezinnen in de gerechten Woudenberg 
en Geerestein uit 16757. Daarin worden ge
noemd: "ses minderjarige kinderen op 
Egdom". Jan Gerritsz en zijn vrouw zijn blijk
baar allebei overleden; de kinderen zijn alle
maal nog onder de twintig jaar. In de kerk 
van Scherpenzeel ligt een sterk afgesleten 
zerk met opschrift: Jan Gerritsen van 
Egdom. Er staat geen jaartal op, maar na 
vergelijking met andere, wel gedateerde 
zerken, lijkt dit het graf van deze oudste Jan 
Gerritsz. 

Hermen, de oudste zoon, trouwt in 1684 met 
een meisje uit Renswoude. Het Oudschild-
geldregister van Woudenberg van 1686 en 
het huisgeld van 16938 vermelden Hermen 
Jansz als eigenaar /bewoner. Zijn naam 
staat dan voor de gezamenlijke kinderen, 
want er is geen scheiding geweest. Bij de 
doop van een dochter Jannetje in 
Scherpenzeel in 1694 wordt aangegeven 
dat Herman "omtrent Sambrink" woont. 
In de belastingaanslag op het aantal haard
steden uit 16939 staan "Gijsbert Evertsz op 
Egdom bruijcker en voor een gedeelte ey-
genaer". Dat is dus Gijsbert Evertsz van 
Davelaar, toen pas getrouwd met Gerritje 
van Egdom. Hij wordt belast voor 2 stook-
plaatsen: dat moeten de heerd en het bak
huis geweest zijn. Het Oudschildgeldregis-
ter van 1696 geeft dezelfde gebruiker met 
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"de kinderen van Jan Gerritsz van Eickdom" 
als eigenaars. 

Gijsbert Evertsz van Davelaar is na zijn hu
welijk in 1691 dus met Gerritje van Egdom 
op Groot Egdom gaan wonen. De akte van 
hun huwelijkse voorwaarden is bewaard in 
de notariële archieven RAU (AT015b01310, 
dd. 6 maart 1691). Wij zien in de onderteke
ningen van deze akte dat de bruid zeer fraai 
heeft leren schrijven, evenals trouwens haar 
broer Elbert die als getuige optrad en de 
bruidegom zelf. De bruidegom brengt in de 
somma van 110 gulden "bestaende in een 
stal immen (bijen) en gerede penningen"; 
de bruid "t vijfde part van soodanighe lan
derijen als door t affsterven van haer ouders 
haer aengeerft sijn". Elbert trouwt kort daar
op met een zus van Gijsbert Evertsz en ver
huist naar Leusden. 

Het gezin Gerrit Jans van Egdom 
A-H. Gerrit Jansz van Egdom, getrouwd 
voor de eerste keer te Scherpenzeel op 7-4-
1699 met Geertje Everts van Davelaar, 
dochter van Evert Hendriksz en Roelofje 
Jans (Bosch), getrouwd voor de tweede 
keer te Lunteren op 20-2-1707 (attestatie 
van Woudenberg en Scherpenzeel) met 
Gerritje Everts, gedoopt te Lunteren op 28-
10-1683, dochter van Evert Hendrixen en 
Brentjen Wouters. Lidmaat Scherpenzeel 
(Gerrit Jansen op Coudeijs) 25-12-1699. 
Ouderling van Scherpenzeel in de periode 
van 1704.. 1737. 
Uit het eerste huwelijk is geboren: 

1. Kruijf, gedoopt te Scherpenzeel op 20-5-
1700, jong overleden. 
Uit het tweede huwelijk zijn geboren: 
2. Marritje, gedoopt te Scherpenzeel op 27-
11-1707, getrouwd te Woudenberg op 27-2-
1735 met Oth Gijsbertsz van de Haar. 

Boerderij Groot Egdom naar een schilderij omstreeks 1895. 
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3. Hilletje, gedoopt te Scherpenzeel op 
15-9-1709. 
4. Jan, gedoopt te Scherpenzeel op 4-10-
1711, volgt A-UI 

De tweede zoon Gerrit trouwt in 1699 met 
Geertje van Davelaar, ook een zus van 
Gijsbert Evertsz. Zij gaan op de boerderij 
Koudijs wonen bij Herman de Kruijf, een 
neef van Geertjes moeder. Gijsbert Evertsz 
verhuist omstreeks 1700 naar Groot Oeve-
laar, dat door de van Davelaars is aange
kocht en gaat dus niet op Egdom wonen. 
Op Groot Egdom verschijnt nu volgens de 
Woudenbergse belastinglijsten tot 1717 de 
weduwe van Wouter Peelen als gebruikster. 
Wouter Peelen was voor zijn dood om
streeks 1700 pachter op Huisstede, ge
trouwd met ene Geurtje; verder werd er 
niets over hem of haar gevonden. 
In 1700 wordt te Scherpenzeel een zoon 
van Gerrit en Geertje gedoopt. Zij noemen 
hem "Kruijf", een bijzondere voornaam, ken
nelijk als hommage aan Herman de Kruif, 
die waarschijnlijk als stiefvader is opgetre
den. De jongen is waarschijnlijk jong gestor
ven. Ook Gerrits vrouw sterft vroeg. Gerrit 
hertrouwt in 1707 met Gerritje Everts, een 
jongedochter uit Lunteren, die later 'Van 
Lunteren" als achternaam krijgt. Er worden 
dan nog drie kinderen te Scherpenzeel ge
doopt. 

Gerrit Jans terug op Egdom 
Omstreeks 1715 keert Gerrit Jansz van 
Egdom terug op de hofstede waar hij gebo
ren was; zijn zwager Hendrik Evertsz van 
Davelaar neemt zijn plaats op Koudijs in. 
Een originele schepenakte van Wouden
berg dd. 27 febr 171511 (op het Rijksarchief 
zijn de gerechtsprotocollen van vöör 1717 
niet aanwezig) leert dat Gerrit Jansen van 
Egdom in dat jaar een gedeelte van Egdom 
heeft verworven, namelijk 1/4 afkomstig van 
zus Arisje + 1/16 geërfd door haar zoon Jan 
Brandsz van zijn vader. In 1718 verkopen 
de andere kinderen van Brand Jansz van 
Ginkel ook het resterende (3/16 part) aan 
Gerrit Jansz (nu wel op het Rijksarchief aan
wezig Arch. Dorpsger 2346, dd. 1 maart 
1718). Overigens blijkt hieruit dat de erfenis 

oorspronkelijk in vieren is gedeeld, dus één 
van de 5 kinderen heeft niet geërfd of is 
vöör 1715 zonder nageslacht overleden. 

In de lijst van Huisgezinnen van 174812 

staat: "Gerrit Jansen op Egdom, weduwnaar 
van Gerritje van Lunteren, boer met 45 mer
gen eigen land, 1 soon en 1 dochter boven 
10 jaar, 3 knegten, 1 meidt". Hilletje en Jan 
wonen nog thuis. Verder weten wij niet veel 
van Gerrit. In 1737 ondertekent hij als inge
land een lening betrekking hebbende op de 
Slaperdijk (RAU, Archief Slaperdijk). 

Het tegelplateau in de schouw van de boer
derij Groot Egdom, Lambalgseweg 18. 
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Schuldbekentenis van Gerrit Jansen van 
Egdom 
Op 26 september 1749 ondertekent Gerrit 
Jansen van Egdom een schuldbekentenis 
aan en ten behoeve van zijn zoon Jan 
Gerritsen waarbij hij verklaart "schuldig te 
wesen een capitale som van sevenhondert 
Caroli guldens à 20 hollandsche stuyvers 't 
stuk, als achterstallig loon van veertien jaren 
à 50 guldens per jaar". 
Op 9 maart 1750 doet Gerrit de inboedel 
over aan zoon Jan omdat hij door zijn ou
derdom "niet genegen noch gezind was om 
de bouwerije aan te houden". Maas 
Stevensen en Hendrik Theunissen de taxa
teurs waarderen "de meubilaire goederen, 
have, vee, coren en bergen, huysraed, in
boedel, bedden, kasten, en alles wat tot de 
bouw- en melkerije is behorende, alsmede 
de schapen en het groene coren op 't veld; 
op de som van een duisent zes honderd en 
vijftig gulden. In mindering komt hierop de 
zevenhonderd gulden (zie boven) en nog 
twee door Jan te betalen schulden. Blijft te 
betalen 748 guldens. Verder wordt nog 
overgekomen dat Jan zal hebben ruim hon
derd stocken (korven) bijen, planken, doe
ken, koegels en 't geen daar meer bij beho
rende was. voor de som van tweehondert 
gulden". 

Er is een huurcedul bewaard11 waarin zoon 
Jan de hofstede Groot Egdom van zijn 
vader huurt ingaande "Petri ad Cathedram" 
1750 (dat is 22 februari, het feest van Sint 
Petrus' Stoel in Antiochië, vanouds de dag 
waarop pachten op het platteland ingin
gen,). Hij zal 100 Caroli guldens per jaar be
talen en mag, behalve over de boerderij, 
ook beschikken over het "eyken-, eisen- en 
ander weekhout", maar zijn vader blijft eige
naar van het "opgaande hout". Uit het on
derschrift van deze akte blijkt dat Gerrit 
Jansz tot Petri 1754 bij zijn zoon gewoond 
heeft. Dit onderschrift is getekend door zijn 
schoonzoon Otto Gz van de Haar. 

Het gezin Jan Gerritz van Egdom 
A-Ill. Jan Gerritsz van Egdom, gedoopt te 
Scherpenzee! op 4-10-1711. overleden te 
Woudenberg op 9-5-1766, getrouwd te 

Renswoude op 2-05-1756 (ondertrouwd te 
Woudenberg op 8-4-1756) met Aaltje 
Harmsdr van Abbelae jedccp! 
Renswoude op 25-12-1729, dochter van 
Härmen Corsen en Marretje Gijsberts 
Methorst, begraven te Scherpenzeel op 5-7-
1788. Zij hertrouwt te Woudenberg op 17-7-
1768 met Evert Cornelisz van Schaick, ge
boren te Doorn in 1740, overleden op Groot 
Egdom op 22-10-1819, zoon van Cornells 
en Jannetje Rijksen. Jan is in 1764 diaken 
van de Hervormde Gemeente van 
Woudenberg. 
Kinderen: 
1. Gerrit, gedoopt te Woudenberg op 27-2-
1757, volgt A-IV 
2. Mart ie, gedoopt te Woudenberg op 11-3-
1759. 
3. Härmen, gedoopt te Woudenberg op 11-
5-1760, overleden op 26-10-1844 onge
huwd. 
4. Cornells, gedoopt te Woudenberg op 11-
9-1763. 
5. Evert, gedoopt te Woudenberg op 16-6-
1765. 
6. Jan Gerrits, gedoopt te Woudenberg op 
18-1-1767, overleden op 18-2-1832 onge
huwd. 

Jan Gerritsz van Egdom trouwt in 1756 met 
Aaltje Harms, een dochter van Härmen 
Corsen en Marritje Gijsberts Methorst, die 
wonen op de boerderij Klein Abbelaar te 
Renswoude. Volgens de huwelijkse voor
waarden11 brengt de bruid 500 gulden in, 
plus "gekleedt en gereedt nae behoren". 
Jan brengt de halve plaats Egdom in ter 
waarde van 3500 gulden. Jans "huwelijks-
man" is de dominee van Scherpenzeel: 
vader Gerrit is dan waarschijnlijk al overle
den. Jan blijft met zijn bruid op Groot 
Egdom wonen. In Woudenberg worden tus
sen 1757 en 1765 vijf kinderen gedoopt. 
Blijkens het lidmatenboek van Woudenberg 
is Jan Gerritsz op 9 mei 1766 overleden op 
Groot Egdom. Aaltje was toen in verwach
ting. Het zesde kind wordt op 18 jan 1767 
gedoopt en als eerbetoon aan de overleden 
vader wordt het "Jan Gerrits" genoemd. Dit 
tot grote verwarring van onderzoekers van 
de familie, want hij blijft "Jan Gerrits van 
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De voorgevel van de boerderij Groot 
Egdom, eigendom van Evert van Egdom, 
Lambalgseweg 18. De muurankers geven 
het jaartal 1658 aan. Foto plm. 1965. 

Egdom" heten maar is geen zoon van een 
Gerrit van Egdom. Aaltje hertrouwt op 17 juli 
1768 met Evert Cornelisz van Schaick. Hij 
was een zoon van Cornells van Schaick en 
Jannetje Rijks en 11 jaar jonger dan Aaltje. 
Op 6 augustus 1769 wordt nog een dochter 
Jannetje van Schaik gedoopt. Dit kind is 
waarschijnlijk jong overleden. 
Evert van Schaik huurt op 10 augustus 1795 
van de broers Hermen en Jan van Egdom, 
voor de tijd van 6 jaar de hofstede genoemd 
Egdom, enz. nu met ruim 34 morgen bouw -
wei- en hooiland. 
De jaarlijkse huur is 180 gulden met alle las
ten van de grond. Vele voorwaarden wor
den genoemd, o.a. dat hij verplicht is de 
volle have van vee daarop te houden tot de 
verschijndag Petri 1802. 

Van de kinderen Cornells en Jan Gerrits zijn 
nog oefeningen in schoonschrift bewaard 
gebleven. Zij dateren van 1779 en 1783. De 
jongens waren toen 15 a 16 jaar oud. 

Het gezin Gerrit Jansz van Egdom 
In de bewonerslijst van 178313 wordt Evert 
Cornelisz van Schaik als bewoner vermeld: 

er zijn zeven personen in huis, waarschijnlijk 
de ouders en vijf ongehuwde kinderen. 
Cornelis is kort daarna overleden. Zijn nala
tenschap, zijnde 1/4 part in Groot Egdom 
wordt op 19 februari 1789 getaxeerd op 
1020 gulden (Dorpsger. 2348). Gerrit trouwt 
in 1793 met Jannetje Erris van t Voort. Zij 
vestigen zich op de boerderij Groot 
Hoevelaar (toen Oevelaar genoemd). Op 
deze boerderij hadden vele tientallen jaren 
de van Davelaars gewoond. In 1782 had 
Neeltje van Leusden weduwe van Oth 
Hendriksz van Davelaar die boerderij bij 
testament (Dorpsger 2347) bestemd voor 
haar oudste zoon Hendrik. Gerrit heeft hem 
waarschijnlijk gekocht, maar wij vonden 
geen akte daarvan. Op Hoevelaar wordt 
een dochter Aaltje geboren in 1793. Kort na 
de geboorte van de tweede dochter 
Jannetje sterft de moeder. Het kind wordt 
gedoopt op dezelfde dag dat haar moeder 
begraven wordt. Gerrit hertrouwt in 1797 
met een nicht van zijn overleden vrouw. Zij 
krijgen nog vijf kinderen, allemaal op 
Hoevelaar. Als Gerrit op 29 september 1815 
is overleden wordt een inventaris gemaakt 
van de boedel op Hoevelaar (RAU 
LE001a00910, dd. 28-12-1815), waarop o.a. 
"een vriesse klok" ad ƒ 12,- staat vermeld. 
Oom Herman van Egdom treedt als voogd 
van de kinderen op. In 1824 woont Jan van 
Es, getrouwd met Jannetje van Egdom, op 
Hoevelaar. 

A-IV. Gerrit Jansz van Egdom, gedoopt te 
Woudenberg op 27-2-1757, overleden te 
Woudenberg op 22-9-1815, getrouwd voor 
de eerste keer te Woudenberg op 10-3-
1793 met Jannetje Erris van t Voort, ge
doopt te Woudenberg op 21-10-1764, be
graven te Woudenberg op 15-4-1796, doch
ter van Erris Anthonisz en Jannigje Teunis 
van de Wetering, getrouwd voor de tweede 
keer te Woudenberg op 22-10-1797 met 
Aaltje van t Voort, gedoopt te Renswoude 
op 13-11-1772, overleden te Woudenberg 
op 30-6-1813, dochter van Dirk Anthonisz 
en Geertje Tijmens van Kolfschoten. 
Uit het eerste huwelijk zijn geboren: 
1. Aaltje, gedoopt te Woudenberg op 21-12-
1793, getrouwd te Woudenberg op 11-1-
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Kadasterkaart uit 1832. Huisnummers: 
163 - Egdom het Eerste. 
164 - Egdom bij het Hek. 
165 - Egdom het Tweede (Groot Egdom). 

1817 met Dirk Berkhof. 
2. Jannetje, gedoopt te Woudenberg 
1796, getrouwd te Woudenberg op 
1820 met Jan van Es. 
Uit het tweede huwelijk zijn geboren: 
3. Jan, gedoopt te Woudenberg op 31-5-
1799, getrouwd te Woudenberg op 10-3-
1822 met Gijsbertje van Maanen, geboren 
te Maarsbergen op 9-4-1808, dochter van 
Hendrik en Rijkje Voskuijlen. Onder zijn na-

15-4-
5-11-

geslacht hoort de familie Jan 
van Egdom op de Heul. 
4. Dirk, gedoopt te Wouden
berg op 11-4-1802, overleden 
te Woudenberg op 18-5-1808. 
5. Evert, gedoopt te Wouden
berg op 16-12-1804, volgt A-V. 
6. Geertje, gedoopt te Wouden
berg op 29-7-1807, getrouwd te 
Scherpenzeel op 5-11-1838 
met Jan van Ree. 
7. Dirkje, gedoopt te 
Woudenberg op 7-3-1810, ge
trouwd te Woudenberg op 9-5-
1829 met Hendrik van Altena. 

In de familie van Egdom wordt 
nog verteld dat de derde zoon 
uit het tweede huwelijk, Evert, 
als vierjarig kind naar zijn onge
trouwde ooms op Groot Egdom 
ging, mogelijk in verband met 
ziekte en dood van zijn oudere 
broertje Dirk. Hij werd daar op
gevoed en bleef er tot zijn 
dood. Waarschijnlijk ging ook 
het jongere zusje Geertje daar 
naar toe. Ook leeft onder de fa
milie nog het verhaal, dat ten 
tijde van Napoleon, na de mis
lukte tocht naar Rusland, er op 
de boerderij inkwartiering kwam 
van kozakken uit Rusland of 
Pruisen uit Duitsland, die op het 
vuur in de koekepan kikkerbille-

tjes bakten. De archieven vertellen alleen 
dat in augustus 1811 - dus toen Napoleon 
nog op het hoogtepunt van zijn macht was 
en Nederland bij Frankrijk was ingelijfd - bij 
Evert van Schaik een grenadier was inge
kwartierd, één van de ruim honderd man 
van het 124ste regiment 3de bataillon, dat 
toen in Woudenberg werd gelegerd14. 
Een lijst van de veestapel uit 1812 (Oud 
Archief Gemeente Woudenberg) vermeldt 
dat Evert van Schaik toen beschikte over 11 
"hoornbeesten" boven twee jaar, negen jon
gere, "hoornbeesten", vier paarden en 52 
schapen. 
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De belastinglijst uit 1808 
Er is een lijst bewaard uit 180815 van de 
aangeslagenen in de speciale belasting van 
driemillioen gulden, opgelegd in de Franse 
tijd. Op deze lijst staan vermeld op Egdom: 
Evert van Schaaijck bouwman voor 10 gul
den, Jacob van Doorne dienstknegt voor 1 
gulden, Hendrik Cornelissen schaapherder 
voor 1 gulden, Merritje van Abbelaar dienst
meid voor 10 stuivers en Mijntje van 
Voorthuizen dienstmeid ook voor 10 stui
vers. De broers van Egdom hoorden tot het 
"gezin" van Evert van Schaick en werden 
dus niet apart vermeld. De twee hier vermel
de dienstmeisjes hebben waarschijnlijk de 
verzorging van de kleine Evert en Geertje 
op zich genomen. Op 22 augustus 1808 
werd voor notaris Voskuijl een boedelschei
ding gepasseerd, waarin Evert van Schaick 
de hofstede Groot Egdom met alle toebeho
ren en schulden aan de broers Herman en 
Jan Gerrits van Egdom overgeeft mits zij 
Evert zijn leven lang te hunne huize zullen 
"onderhouden in kost, drank, kledinge en 
redinge, midsgaders havenis en gemak te 
doen, zoo in ziekte als in gezondheijd". In 
1816 en 1817 maakt Evert testamenten bij 
notaris Van den Hengel te Leusden, waarin 
deze overdracht nog eens wordt bevestigd 
(RAU LE001a009, dd. 22-11-1816 en 
LE001a010, dd. 1-12-1817). 

Het eerste bevolkingsregister van Wou
denberg 
Volgens het eerste Bevolkingsregister van 
Woudenberg uit 1824 wonen dan op Groot 
Egdom, huisnummer 165: Herman van 
Egdom (62), Jan Gerrits van Egdom (55), 
Evert van Egdom (20) en Geertje van 
Egdom (18). De overige vier bewoners 
Jacob van Meerveld (34), Lubbert van 
Maanen (45), Marritje Korsen (55) en 
Jannetje Vos (24) vormen het inwonend per
soneel. In 1832 overlijdt Jan Gerrits. Evert 
en Geertje blijven bij oom Härmen, inmid
dels 72 jaar oud. Zij trouwen beide kort na 
elkaar, in 1838. Kort voor zijn huwelijk heeft 
Evert Groot Egdom formeel van oom 
Härmen overgenomen voor f 7500,- (notaris 
H.W. van Werkhoven te Amersfoort, dd. 23 
mei 1838). Bij het huis staat dan een bak

huis, twee schuren, twee schaaphokken en 
drie bergen, met in totaal ruim 45 bunder. 
De kadasternummers zijn D410/414, 
D431/444, D446/457 en D459. In 1842 
koopt Evert er ruim 2 bunder bij (kadaster 
D460/464) van de zuidpunt van het belen
dende erf Davelaar11. En in 1845 koopt hij 
de tiendplicht van Domeinen af voor 
f 4365.6011. Bovendien heeft omstreeks 
deze tijd Evert samen met zijn zus Geertje 
de boerderij "Egdom bij t Hek" van de erven 
van Rijk van Schaik gekocht; deze wordt 
verhuurd. In 1855 wordt de Rijn-spoorweg 
aangelegd over de uiterste zuidpunt van 
Egdom. 

Het gezin Evert van Egdom 
A-V. Evert van Egdom, gedoopt te 
Woudenberg op 16-12-1804, overleden op 
Groot Egdom op 12-8-1882, getrouwd te 
Woudenberg op 20-10-1838 met Jacoba 
van Ravenhorst, geboren te Woudenberg 
op 26-11-1803, overleden op Groot Egdom 
op 31-1-1887, dochter van Sander Jansz en 
Cornelia Jans van Kolfschoten. 

Jacoba van Ravenhorst 1802-1887. 
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De schrijfla van Jacoba van Ravenhorst. Schoonschrift uit de schrijfla (schooltas) van 
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Letterlap uit 1816 van Jacoba van Ravenhorst. 
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Uit dit huwelijk zijn geboren: 
1. Gerrit, geboren te Woudenberg op 3-8-
1840, overleden te Woudenberg op 5-12-
1897, ongehuwd. 
2. Sander, geboren te Woudenberg op 24-
6-1842, overleden te Woudenberg op 29-8-
1844. 
3. Albertus, geboren te Woudenberg op 24-
4-1844, volgt A-VI. 
4. Cornelia, geboren te Woudenberg op 11-
10-1845, overleden te Woudenberg op 5-5-
1890, ongehuwd. 

Jacoba van Ravenhorst heeft haar oude 
houten schooltas, schrijfla genoemd, mee
genomen naar Egdom. Die tas wordt thans 
nog door de heer C. Wolswinkel bewaard. 
De initialen K.V.R.H, betekenen Koba Van 
Raven Horst. Het echtpaar heeft oom 
Härmen verzorgd tot zijn dood in 1844 op 
84-jarige leeftijd. 
Evert was plaatsvervangend notabel van de 
Hervormde Gemeente van 1856-1868, kerk
voogd van 1869-1882, voorts lid van de ge
meenteraad van Woudenberg van 1849-
1861. Hij was in 1859 wethouder. 
Hij nam in 1881 het initiatief tot aanleg van 
de begraafplaats Lambalgen. Deze be
graafplaats is er pas na zijn dood gekomen. 
In de eerste jaren werd er weinig gebruik 
van gemaakt, maar toen in 1890 zijn doch
ter Cornelia er werd begraven, volgden er 
veel meer. 

De boekhouding van Evert van Egdom 
Evert heeft van 1835 tot 1874 een voor die 
tijd nauwkeurige boekhouding bijgehou
den11. Daarin noteerde hij jaarlijks de 
namen van zijn personeel en het jaarloon 
dat zij verdienden. Dit was in 1848 f 80,-
voor de 1e knecht (de bouwmeester) tot 
f 20,- voor de 4de bediende, vaak de scha
per, de jongen die de schapen hoedde en 
verzorgde. Later noteerde zoon Albert de 
lonen (in 1885) als volgt: 
f 155,- voor de 1e knecht en f 48,- voor de 
3de knecht, dit alles plus kost en inwoning. 
Verder noteerde Evert de jaarlijkse aankoop 
van lammeren (ruim 40 stuks per jaar 
à f 12,-) en de verkoop van de schapen 
à f 18,- gemiddeld). De schapenmest uit het 

schaaphok was erg belangrijk als bemes
ting op het bouwland. Bijna dagelijks werd 
het schaaphok opgestrooid met plaggen of 
grond. Het gebeurde dat men de ene dag 
er grond in reed en de volgende dag, als 
het hok vol was nadat de schapen er 's 
nachts in geweest waren, dezelfde grond 
met de mest er weer uitreed. Zo zuinig was 
men op de mest, dat er geen korrel verloren 
mocht gaan. De boter bracht in 1838 zeven 
stuivers het pond op en werd geleverd in 
potten van ca. 35 pond (de pot weegt negen 
pond) of ook wel van 84 pond (de pot weegt 
dan 22 pond). In 1839 werden vier potten 
boter geleverd samen wegende netto 157 
pond, waarvan drie potten à zeven stuivers 
en twee cent per pond, de vierde à zeven 
stuivers. Evert noteerde ook de opbrengst 
aan vimmen (100 garven) boekweit, rogge 
en een klein gedeelte weit (tarwe). De boek
weit werd verkocht voor ongeveer f 2,50 per 
mud. Er werden veel bijen gehouden welke 
o.a. hun honing haalden op de boekweit, 

Evert van Egdom 1804-1882. De man van 
de boekhouding. 
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waarvan de beste honing kwam. In het voor
jaar werden de bijen naar de Betuwe ge
bracht, naar de bloeiende boomgaarden en 
de koolzaadvelden en in augustus naar de 
heide. De honing werd geleverd in tonnen 
van 200 a 300 pond (de ton weegt ca 25 
pond) en leverde 22 à 25 cent per pond op. 
Als voorbeeld volgt hieronder een overzicht 
van de boekhouding van één jaar, nl. van 
1845. Van het 10-tal recepten voor het zieke 
vee en de huisapotheek worden er enkele 
vermeld. 

Recepten 
Voor kwaadkreupel: 
"Merkurius" voor 2 stuivers 
"Blouwe fiterijoen" voor 2 st. 
Witte aluin voor 2 stuivers 
Spaans groen voor 3 st 
Een ons bussekruid 
Een vies wijn azijn 

Voor het water: 
5 cent wilde wijngaardwortels 
5 cent tweede bast van vlier 
5 cent gemalen mosterdzaad 
Dit op een flesch beste klare genever 
of een flesch sterk bier. 
Warme 24 ure late trekken op een nieuwe 
stoof. 3 maal per dag een half theekoppie. 

Voor het moerrui: 
Spaans groen voor 1 stuiver 
Koopergroen voor 1 stuiver 
Aluin voor 1 stuiver 
Bloem van zwevel een half ons 
Een weinigje peper 
in een pond olie gekookt 

Voor het hoesten van een paard: 
8 lood "somgriek" 
8 dito gember 
4 dito "antemonieuw" 
4 dito holwortel 
3 dito anijszaad 

Boekhouding 1845 
Jaarlonen aan de knechts in guldens (zij 
hadden kost en inwoning). 
Willem van Ginkel 77 
Henderik van Loenen 60 -5 

Evert Veldhuizen 
Hendrik van Apeldoorn 

4 7 - 3 
12 

- 44 schapen gekogt à 7,25, verkogt in 
1846, 42 a 15,50. 

- Op Klein Landaas rogge gekogt nr 8 voor 
58 g, en nr 14 voor 53 g. In het 
Leersumse veld nr 146 voor 7,25. 

- Aan H. v Ginkel hout verkogt van het bos 
tot zover als het dwarshoekje gaat voor 
16 gulden. 

- 25 jan. Aan van Leeuwen 3 eikebomen 
verkogt voor 80 gulden. 

- 1 febr aan Ot van den Broek 2 eikebomen 
verkogt voor 3 of 24 gulden, 1 febr vol
daan. 

- Aan Kees van den Broek 9 bergroeden 
voor 21 gulden en 50 cents per roei. 

- Gerrit Apeldoorn 2,5 mud zaaiboekweit 
voor 9 gulden, den 26 mei 1846 ontvangen. 

- Opbrengst aan vimmen boekweit en 
haver van de volgende hoeken (kampen), 
1 vim is 100 garven, rondenhoek boekweit 
57 v, kl. hooimaat, hekstuk 40, kamp voor
deur 42, bovenste kamp 31, lange kamp 
80, het ouweland 30. Haver 50 v. 

P.S. In 1845 de rog en weitbouw (tarwe) 
siegten niet geteld. 
Totaal geleverd 13 tonnen honing wegende 
3131 pond + nog 46 pond, de prijs is 80 
gld. 

Het gezin van Albertus van Egdom 
Na het overlijden van Evert in 1882 wordt de 
boerderij overgenomen door Albertus, die 
inmiddels is getrouwd, samen met zijn on
getrouwde broer Gerrit en zuster Corneiia. 

A-VI. Albertus van Egdom, geboren te 
Woudenberg op 24-4-1844, overleden te 
Woudenberg op 5-5-1931, getrouwd te 
Woudenberg op 18-10-1877 met Rijkje 
Peelen, geboren te Woudenberg op 23-4-
1851, overleden te Woudenberg op 1-11-
1938, dochter van Cornells en Marrlgje ter 
Maaten. 
Uit dit huwelijk zijn geboren: 
1. Evert, geboren te Woudenberg op 18-8-
1878, volgt A-VII. 
2. Marretje, geboren te Woudenberg op 14-
1-1880, overleden te Woudenberg op 14-2-
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Albertus van Egdom, geboren 24 april 1844, gehuwd met Rijkje Peelen, geboren 23 april 1851. 

1965, getrouwd te Woudenberg op 16-11-
1911 met Lubbert Wolswinkel. 
3. Jacoba, geboren te Woudenberg op 17-
2-1882, overleden te Woudenberg op 25-9 
1964, getrouwd te Woudenberg op 2-3-
1905 met Jacob van Wolfswinkel. 

In 1885 werd de spoorlijn van Amersfoort 
over Woudenberg naar Veenendaal en 
Kesteren aangelegd. Deze sneed Groot 
Egdom in tweeën. Het gevolg was, dat het 
land over de spoorlijn alleen te bereiken 
was via een door bomen afgesloten onbe
waakte overweg. De koeien werden toen 
nog en ook nu weer op stal gemolken en 
men moest ze dus altijd met z'n tweeën over 
de spoorlijn halen en brengen. Ook met het 
hooien en later met de machines gaf het 
veel ongerief. 
Albertus was notabel van de Hervormde 
Gemeente van 1898-1919 en wethouder 
van Woudenberg van 1894-1919. Een foto 

daterend uit 1902. gemaakt bij het 25-jarig 
huwelijk van Albert en Rijkje laat het echt
paar met de kinderen zien bij de achterdeur 
van Groot Egdom; de dames dragen nog 
de muts, maar dat was voor de beide meis
jes spoedig daarna afgelopen. Het echtpaar 
ging na het huwelijk van zoon Evert wonen 
aan de Vlieterweg op Bloemheuvel (nu 
Scherpenzeel), waar ze beiden zijn overle
den. Evert neemt de boerderij over. 
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Het echtpaar Albertus van Egdom en 
Rijkje Peelen met de kinderen van 
links naar rechts: Evert, Marretje en 
Jacoba, omstreeks 1890. 

Het gezin Albertus van 
Egdom en Rijkje Peelen 
met hun drie kinderen 
Marretje, Evert en 
Jacoba, in 1902. 
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Hef echtpaar Albertus van Egdom en Rijkje Peeten op ptm. 65-jarige leeftijd. Albertus was no
tabel van de Hervormde Gemeente van 1898-1919 en wethouder van Woudenberg van 1894-
1919. 

De bijenhoning wordt op deze 
foto van omstreeks 1895 ver
werkt tot raathoning en tap- of 
pershoning. Links: Rijkje Pee-
len, midden: de knecht en 
rechts Albertus van Egdom. 
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Letterlap uit 1867 van Rijkje 
Peelen, geboren 1851. 

Letterlap van Marretje van Egdom, 
geboren in 1880. 
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Het gezin van Evert van Egdom 
A-VU. Evert 
Woudenberg 
Woudenberg 
Woudenberg 
Maria van 
Maarsbergen 
Woudenberg 

van Egdom, 
op 18-8-1878, 
op 17-2-1958, 
op 23-3-1905 
Wolfswinkel, 
op 2-6-1880, 

op 21-10-1969, 

gedoopt te 
overleden te 
getrouwd te 

met Jannetta 
geboren te 
overleden te 
dochter van 

Cornells en Jannetje van Ravenhorst. 
Uit dit huwelijk zijn geboren: 
1. Rika Alberta, geboren te Woudenberg op 
5-2-1906, overleden te Woudenberg op 15-
1-1946, getrouwd op 1-6-1933 met Aart 
Pieter Wolleswinkel. 
2. Jannetje Cornelia, geboren te 
Woudenberg op 21-11-1907, overleden op 
12-7-1990, getrouwd op 28-4-1931 met 
Adriaan Streefkerk. 
3. Alberta, geboren te Woudenberg op 17-
4-1911, overleden op 28-11-1970, getrouwd 

op 6-1-1938 met Hendrik Jan van de Vliert. 
4. Albertus, geboren te Woudenberg op 10-
12-1913, volgt A-Vllla. 
5. Cornells, geboren te Woudenberg op 26-
5-1916, volgt A-Vlllb 
6. Jannetta Maria, geboren te Woudenberg 
op 8-10-1919, getrouwd op 20-5-1952 met 
Aart Elbert Jochemsen. 
7. Evert, geboren te Woudenberg op 29-3-
1924, volgt A-Vlllc. 

Evert van Egdom, geboren in 1878, gehuwd met Jannetta Maria van Wolfswinkel, geboren in 
1880. 
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Roofoverval op Groot Egdom in 1930 
In februari 1930 werd Woudenberg opge
schrikt door een voor die tijd brutale roof
overval op Groot Egdom. Aan de achter
zijde van de stal waren twee gemaskerde 
mannen het huis binnengedrongen. Onder 
bedreiging met een revolver werd Van 
Egdom gedwongen een afspraak te maken 
over de hoeveelheid geld die hij zou geven. 
De overvallers hadden haast, vertelt Albert 
van Egdom, die er als 16-jarige bijzat. Ze 
gingen tot tien tellen en dan schieten. Bij 
acht werd er een afspraak gemaakt. Toen 
ze op de heerd kwamen is Albert het raam 
uitgesprongen en naar de buren gehold. 
Een van de dochters was daar al aangeko
men, had daar kleren en een fiets gekregen 
om de dichtstbijwonende politieman te 
waarschuwen, de heer Peters aan de 
Stationsweg op de hoek van de Rumelaar-
seweg. Albert holde er achteraan. "Ik heb 
nog nooit in mijn leven zó hard gelopen", 
zegt hij. Inmiddels had Evert langzaam het 
geld uitgeteld. De overvallers vertrokken op 
de fiets. De heer Peters, net gewaarschuwd, 
zag tot zijn verbazing twee hardrijdende 
mannen op fietsen zonder licht voorbijrijden. 
De overvallers hadden precies de weg 
langs zijn huis gekozen. Hij ging er achter
aan op zijn dienstfiets. 

Ter hoogte van Ekris zijn de mannen elkaar 
in de wielen gereden, zodat hij ze, nog in 
bezit van de buit, kon arresteren. Het bleken 
twee jongens van 17 en 19 jaar te zijn, af
komstig uit de omgeving van Zeist. 

Langs dit landweggetje wisten de euveldaders 
aanvankelijk te ontsnappen, met een flink bedrag 
aan geld bij zich. Gelukkig waakten de dienaren 
van de H. Hermandad, die de heeren nog in het 
bezit van hun bui! arresteerden, (uit: Utrecht 
Woord en Beeld 1930). 

In "Utrecht in Woord en Beeld" werd het 
verhaal uitvoerig uit de doeken gedaan, toe
gelicht met enkele foto's. Daarbij een fraaie 
foto van de "heerd" waar negen generaties 
van Egdom hebben geleefd en de tiende 
generatie nu de koeien melkt in de melkput. 

H. Peters, rijksveldwachter te Woudenberg, (uit: 
Utrecht Woord en Beeld 1930). 

In de boerderij van den landbouwer van Egdom 
te Woudenberg heeft de vorige week een bruta
le roofoverval plaatsgevonden. Aan de achterzij
de van de stal drongen twee gemaskerde ban
dieten het huis binnen, (uit: Utrecht Woord en 
Beeld 1930). 
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Foto van de huiskamer van de boerderij Groot Egdom, waar in 1930 een roofoverval werd ge
pleegd. 

ms&KÊKa? 

Een kijkje op de vredige boerenhofstede Groot Egdom waar in 1930 een roofoverval werd ge
pleegd. Foto uit Utrecht in Woord en Beeld. Dit blad schreef in 1930: "Het komt in onze provin
cie gelukkig niet veel voor dat men op deze wijze het platteland onveilig maakt". 
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Splitsing Groot Egdom 
Evert was notabel van de Hervormde 
Gemeente van 1920-1958. Na het huwelijk 
van zoon Albertus op 9 mei 1940, welke op 
Groot Egdom blijft wonen, verhuist de fami
lie naar een nieuw gebouwde boerderij aan 
de Brinkkanterweg. Deze is gebouwd op 
grond van de boerderij '!Groot Davelaar het 
Eerste" met inbegrip van het zuidelijk ge
deelte van Groot Egdom. 
De oude boerderij die dateerde uit 1649 
werd later afgebroken. De nieuwe boerderij 
werd genoemd de Pelenshoeve, naar het 
uitgestorven geslacht Peelen waarvan 3 ge
neraties sinds 1838 op Groot Davelaar had
den gewoond. Evert werd op 24 februari 
1941 gekozen tot wethouder van Wouden
berg, als opvolger van de overleden heer P. 
Haanschoten. De gemeenteraad werd na 8 
augustus 1941 als gevolg van maatregelen 
van de Duitse bezetter buiten werking ge
steld. Op de eerste vergadering op 29 no
vember 1945 van de tijdelijke raad, waarin 
Evert niet terugkeert, brengt de voorzitter 
dank aan de vorige wethouder Van Egdom, 
voor al hetgene hij onder moeilijke omstan
digheden voor de gemeente heeft gedaan. 

trouwd op 29-9-1965 met Jan de Vries. 
2. Nelie Jacoba, geboren te 17-9-1943, ge
trouwd op 28-6-1967 met Cornells Veenviiet. 
3. Evelina, geboren te Woudenberg op 19-
2-1945, getrouwd op 16-7-1970 met Gerrit 
Beulenkamp. 
4. Jacoba, geboren te Woudenberg op 22-
10-1946, getrouwd op 13-11-1973 met Jan 
Bloemendal. 
5. Rika Alberta, geboren te Woudenberg op 
12-1-1949, getrouwd op 19-4-1975 met 
Willem Bosch. 
6. Evert, geboren te Woudenberg op 27-2-
1952, volgt A-IX. 

Echtpaar Albertus van Egdom (geboren in 
1913) en Neeltje van de Vliert (geboren in 
1910) met hun zes kinderen. Foto uit 1961. 
Van links naar rechts staande: dochter Nelie 
Jacoba, vader Albertus van Egdom, moeder 
Neeltje van de Vliert, zoon Evert, dochters 
Rika Alberta en Evelina. 
Van links naar rechts zittende: dochter 
Jacoba en Jannette Maria. 

Splitsing Pelenshoeve 
Als zoon Evert in 1959 gaat 
trouwen, wordt de Pelenshoeve 
in tweeën gesplitst. Op het zui
delijke gedeelte nabij de spoor
lijn Utrecht-Arnhem wordt een 
nieuwe boerderij voor Evert ge
bouwd welke de naam krijgt 
van de Zonnehoeve. Comelis 
blijft op de Pelenshoeve. 

Het gezin Albertus van Egdom 
A-Vllla. Albertus van Egdom, 
geboren te Woudenberg op 10-
12-1913, getrouwd te Scher-
penzeel op 9-5-1940 met 
Neeltje van de Vliert, geboren 
te Scherpenzeel op 26-9-1910, 
dochter van Jacob en Neeltje 
van Ravenhorst. 
Uit dit huwelijk zijn geboren: 
1. Jannette Maria, geboren te 
Woudenberg op 20-6-1941, ge-
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De gezinnen Cornells en Evert van Eg-
dom 
A-Vlllb. Cornells van Egdom, geboren te 
Woudenberg op 26-5-1916, getrouwd op 
24-9-1958 met Janna van de Lagemaat, ge
boren te Woudenberg op 1-4-1929, dochter 
van Willem en Errisje Blaauwendraad 
Uit dit huwelijk zijn geboren: 
1. Errisje, geboren te Woudenberg op 17-7-
1959. 
2. Jannetta Maria, geboren te Woudenberg 
op 1-4-1961. 
3. Evert, geboren te Woudenberg op 26-9-
1962. 
4. Willemina, geboren te Woudenberg op 
25-11-1964. 

3. Cornells Evert, geboren te Woudenberg 
op 17-4-1983. 
4. Gerritje Johanna, geboren te 
Woudenberg op 13-2-1987. 
5. Nelie Aline, geboren te Woudenberg op 
5-11-1989. 
6. Barend Marinus, geboren te Woudenberg 
op 9-3-1993. 

A-VIIIe. Evert van Egdom, geboren te 
Woudenberg op 29-3-1924, overleden te 
Woudenberg op 22-5-1992, getrouwd te 
Scherpenzeel op 12-11-1959 met Leonora 
Johanna van de Brandhof, dochter van 
Hendrik en Elisabeth de Leeuw. 
Uit dit huwelijk is geboren: 
1. Evert Albertus, geboren te Woudenberg 
op 28-7-1964. 

Het gezin Evert van Egdom 
In 1977 trouwt Evert, de zoon van 
familie Albert van Egdom gaat 
wonen in een burgerhuis in 
Scherpenzeel. Evert blijft op 
Groot Egdom wonen. Albert 
gaat veel helpen bij zijn zoon 
Evert op de boerderij. Dit wordt 
in de loop der jaren natuurlijk 
steeds minder. 

A-IX. Evert van Egdom, gebo
ren te Woudenberg op 27-2-
1952, getrouwd te Scherpen
zeel op 6-7-1977 met Aaltje 
Hardeman, geboren te Over-
berg gemeente Leersum op 9-
6-1954, dochter van Gerard en 
Gerritje Osnabrugge. 
Uit dit huwelijk zijn geboren: 
1. Albertus, geboren te Wou
denberg op 7-5-1978. 
2. Gerardus, geboren te 
Woudenberg op 5-6-1979. 

Albert. De 

Echtpaar Evert van Egdom (geboren in 
1952) en Aaltje Hardeman (geboren in 
1954) met hun zes kinderen. Foto uit 1994. 
Eerste rij van links naar rechts: zoon 
Gerardus, moeder Aaltje Hardeman, zoon 
Barend Marinus, vader Evert van Egdom en 
zoon Albertus. 
Tweede rij van links naar rechts: dochter 
Gerritje Johanna, zoon Cornell's Evert en 
dochter Nelie Aline. 
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De boerderij Groot Egdom in 1982. Van links naar rechts de kinderen: Gerardus van Egdom, 
geboren 5 juni 1979, Mare Wolswinkel Jzn, geboren 18 mei 1972 en Albertus van Egdom, ge
boren 7 mei 1978. 

De boerderij en de bedrijfsvoering 
Wat de boerderij en de bedrijfsvoering be
treft wordt nog het volgende vermeld. 
Onder Albertus (A-VI) werd één gebint (ca. 
vier meter) aan het achterhuis gebouwd. In 
1965 werd het bakhuis en een schuur afge
broken. Op deze plaats werd een nieuw 
woonhuis, aansluitend aan het oude voor
huis gebouwd. Een nieuwe ligboxenstal 
werd in 1972 gebouwd aan het oude voor
huis. De oude stal werd ingericht als loop
stal met voederplaats, de slaapkamers als 
wachtruimte voor de koeien en de heerd als 
melklokaal met een melkput waar vier koei
en gelijk konden worden gemolken. In 1986 
werd de melkput vergroot tot melkplaats 
voor acht koeien. Deze verbouwingen 
waren nodig omdat de bedrijfsvoering in de 
laatste eeuw geweldig is veranderd. Hoewel 
het altijd een gemengd bedrijf is geweest -
evenals bijna alle boerderijen in de Gel
derse Vallei - was toch onder Evert van 
Egdom (A-V) de koren- en boekweitbouw 
het belangrijkste onderdeel van het bedrijf 
met daarnaast de schapenhouderij (vooral 

voor de mest) en de bijenhouderij (voor de 
honing van de boekweit). De melkveehou
derij had weinig te betekenen. Toen eind 
vorige eeuw de grote landbouwcrisis uitbrak 
door de uitgebreide invoer van Amerikaans 
graan, trokken veel boerenjongens en ook 
gezinnen naar de Verenigde Staten. De 
boeren die achterbleven, wijzigden de be
drijfsvoering. Veel bouwland werd grasland, 
kunstmest werd gebruikt als aanvulling op 
de bedrijfsmest en er werden melkfabrieken 
opgericht. Albertus van Egdom werd een 
van de eerste aandeelhouders van de 
Roomboterfabriek "de Vooruitgang" en was 
ook vanaf het begin melkleverancier. De 
varkens- en kippenhouderij werden uitge
breid. Het houden van kippen verdween 
weer op de meeste boerderijen toen enkele 
grote bedrijven legbatterijen inrichtten. 
In de tweede wereldoorlog 1940 - 1945, is 
er nog de scheurplicht geweest voor een 
gedeelte van het grasland, maar kort na 
1945 werd al snel het laatste bouwland 
weer omgezet in grasland, behalve een 
deel dat bestemd werd voor de verbouw 
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De koperen tabaksdoos met puzzel. 

van snijmais voor het inkuilen. De koren
bouw is nu praktisch uit de gehele Gelderse 
Vallei verdwenen. 

dus leer dan sterven In uw tijd 
dan kan gij sterven zeer verblijd. 

Koperen tabaksdoos met puzzel 
Bij een lid van de familie van Egdom is nog 
een koperen tabaksdoos met ingegraveer-
de teksten uit Deuteronomium 8 en 11 als 
een bijbelse puzzelspreuk aanwezig. 
Het verhaal luidt dat een schaapherder 
deze teksten heeft ingegraveerd. De puz
zelfiguren zijn hieronder in de tekst onder
streept. Deze luidt als volgt: 
Wagt uw dat gij den Heere uwen God niet 
vergeet die uw geleid heeft. Door die groote 
en vreeselijke woestein alwaar vuurige slan
gen en schorpioenen waaren en dorheid en 
geen water; die uw water uit de keiagtige 
rots voortbragt; die uw spijsde met man dat 
uwe vaderen niet gekend hebben; om uw te 
verootmoedigen. Opdat gij uw hert niet ver
heft en zegt mijne kragt en mijne sterke 
hand heeft mij dit vermogen verkregen 
(Deut. 8: 11a en 15-17). 
Legt dan deze woorden in uw hert en in uwe 
ziel en bindt ze tot een teken op uwe hand. 
Dat zij uw tot een voorhoofd siersel zij tus
sen uwe ogen en leer die uwe kinderen 
sprekende daarvan als gij in uwen bijbel 
leest en als gij op den weg gaat en als ne-
derligt en als gij opstaat (Deut. 11: 18 en 
19). 

Gedenkt aan uw formeerder o zondig mens 
hoor mijn vermaan 
het sterven kan uw nooit ontgaan 
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