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Contant geld opnemen
met de geldautomaat

Babobank A

Contant geld opnernen van uw Betaalrekening
kan nu sneller, veiliger en eenvoudiger.
Dank zij de geldautomaat kunt u geld opnenten
wanneer het u schikt.
24 Uur per dag.
U cloet clat met behulp van een Eurocheque-
of Ilabobankpas en een geheime code
die u alleen kent.
Kom even langs bij de Rabobank.
Wij vertellen u er graag meer over.

Kantooradressen met geldautomaat :

Dorpsstraat 18O, Scherpenzeel
Dorpsstraat 38, ldoudenberg
Tuindorpweg 23a, Maarn (vanaf februari fsgg)

geldcn g'ocde raad



December 1989 2e jaargang nr. 1

Vereniging "OUD - SCHERPENZEEL"

Bestuur

VAN DE REDACTIE

rli-i hpt werqr.hi-inen van dit nummer hebben we preciesual rrvv

1 jaar gedraaid met ons verenigings-periodiek en wij

starten vol goede moed met de tweede jaargang.Een woord

van dank is hierbil op ziln plaats aan de kern van leden

die ons regelmatig van de benodigde kopie voorziet.Ca' zo

door mensen en we halen ongetwijfeld ook ons derde jaar.

Alleen hebben we nog steeds behoefte aan wat korte verhalen

van 1 á 2 lngina's,over voorvallen van vroeger in ons dorp:

Tenslotte wenst de redactie bestuur,leden en overige

l-ezers een gezond en voorstrrcedig 1990.

KE]IT U SCHERPE]IZEET ?

In ons vorige nufifner zi)n we begonnen met het onder [.]rÀl

aandacht brengen van een plekje in ons dorp,dat wellicht
niet zo algemeen bekend is.Dat was toen die mooie lantaren
naast het voormalige gemeentehuis.Nu iets heel anders.

Een stenen kop, ja,maar van wie en waar zit die? 't Is we1

zeker,dat U er langs of misschien onderdoor gelopen bent.
Víeet U het niet,dan vindt U de oplossing elders in dit
nuntrner.Veel succes.

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester :

Archivaresse

Leden

Post.gironummer

Archief

Joh. Lagerweij

Stationsweg 316

A.G.l,/. Asschert

Kamillelaan 7

M. Wassen

Kamillelaan 5

Mevr. R. Penning

Akkerwindelaan 9

Mevr. C.M. Eichelsheim

Schutlaan 17

J.Osnabrugge

Eikenlaan 3

H.M. van l,rloudenberg

Leidjeskamp 2

tel. 1647

te|. 2932

te1. 3320

tel.1BB1

tel. 1325

tel. 1985

te1. 4078

te1. 3553

tel. 1543

4073464 - t.n.v. "Oud - Scherpenzeel"

te Scheroenzeel

in de kelder van het Koetshuis - te bezoeken

na telefonische afspraak met de archivaresse

Mevr. R. Penning.

H.P. Schuurman

Koepellaan 10

A.A. Bitter
Eikenlaan 99

Redaktie



Van de bestuurstafel

Op 22 november j.1. hield het bestuur de laatste verga-
dering voor het jaar 1989. Een jaarverslag over I9B9 zaL u

bereiken als bijlage b{j de convocatie voor de ledenvergadering

die gehouden zaL worden op 30 januari 1990. L/i1t u deze da-

tum alvast in uw agenda noteren !

Het jaar I99O zal in organisatorisch opzicht een druk
jaar worden voor zowel bestuur als 1eden, Als voorbeeld hier-
van mogen een tweetal voorbeelden dienen:

a. het organiseren van een gemeenschappelijke

activiteit samen met de zllsterverenigingen
b. het organiseren van de Monumentendag 1990

Het is helaas niet gelukt de Kadastrale Atlas gereed te
hebben voor publÍcatie; mogelijk hebben we voor eind 1990

een positiever bericht.
I^,ïel lukt het ons een boekje uit te geven over de be-

leningen van hofsteden rond de Holevoet.

BEGRAVEN rN SCHERPENZEEL (slot)

Begraaf plaats Lambal gen

Tenslotte de begraafplaaB die de aanleiding vormde om

het begraven in Scherpenzeel eens uit te zoeken.

Meer dan een eeuw geleden begon men te denken over een tlree-
de begraaf plaats voor l,'/oudenberg. Met name voor de Wouden-

bergers die in de buurt van Scherpenzeel Lroonden en wel bij

de Holevoet en Lambalgen, eertijds nog l^/oudenbergs grondge-

bied.
Toen ín de gemeenteraadsvergadering van 17 maart 1881*1* be-

sloten werd een prljsopgave te vragen voor het opknappen van

de Lambalgscheweg rijpte het plan deze opknapbeurt te combi-

neren met de aanleg van een begraafplaats.
Raadslid E.van Egdom rneldde in de raadsvergadering van L8

augustus van dat jaar, dat wijlen de heer D.C.J. Harmsen hem

voor dat doel vroeger a1 eens een stuk grond had toegezegd,
gelegen op de hoek van de Tolsche Steeg en de Straatweg. Dit
perceel zou gratis te verkrijgen zijn.
Burgemeester De Beuafort zou bij de erfgenamen naar de zaak

gaan informeren. Doch het liep op niets uit en men moest,,ÍEr

een ander perceel uitzien.

De koop en de aanleg

0p 28 september 1882 kwam er een voorstel ter tafel orn

van Mr. A.Royaards een perceel te kopen voor f 400r= , gele-
gen aan de Lambalgscheweg, groot 34 are en 20 centiare.
Twee raadsleden, de heren St.eenbeek en Ter Maten, waren ech-

ter voor uitbreiding van de bestaande begraafplaats nabij de

Foto voorpagina:

Hierop zien we de

Rachl-q nn rla fnrn

Ho]evoet te zien.

4

achterzljde van smederij

is nog net een stukle van

Berendse.
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kom. Het voorstel tot aankoop van het perceel werd echter
met 6 voor en 1 tegen aangenomen.

Raadslid Van Egdom r,qas inmiddels overleden, maar zijn rveduwe

voelde zich nog steeds bij de zaak betrokken. Het speet haar

wel1icht, dat de begraafplaats niet,zoals was toegezegd door

de heer Harmsen destijds aan haar man,op de gratis grond kon

worden aangelegd. Maar er was ook schriftelijk niets vastge-
legd. Mevrouw Van Egdom schonk een grote en een kleine baar

voor de nieuwe begraafplaats. Dat beLekende echter dat er
een lijkenhuisje gebouwd moest worden. Via de openbare aan-

besteding gunde men het P.de Jong, de laagste inschrijver nl.
voor f 393,=.

In de raadsvergadering van 16 oktober 1BB3 besloot men twee

ijzeren hekken aan stenen pilasters te plaatsen . Zou dit te
duur zijn dan nam men genoegen met houten hekken. Voor het

plaatsen had men echter wel toestemming van hogerhand nodig.

Bij besluit van Zijne Majesteit d.d. 17 juni 1884 werd bepaah

dat de hekken er mochten komen, mits ze hoger waren dan 1.50

meter.

Er moest toezicht worden gehouden en administratie worden

gevoerd. De heer Schipper, hoofd van de Holevoetschool, wil-
de deze taken wel op zich nemen. Als vergoeding ontving hij

hiervoor f 10,= per jaar vermeerderd rnet f 2,= voor elke be-

grafenis.

Verbeterlng Lambalgscheweg

Door de aanleg van het kerkhof was verbetering van de

weg des te noodzakelijker geworden. De weg moest bestraat wc-

den vanaf het brandspuithuis aan de Holevoet - dat overigens

ook net nieuw was - tot aan de Lambalgsche brug.

Maar voor een bedrag van f 7A65,= vond de gemeenteraad wel

waL te gortig. 0nderhandelingen met de heer H. Velthuizen be-

wezen, dat het ook goedkoper kon nl. voor f 5100'=.

Mr. Royaards betaalde 1/3 van de aanlegkosten en als de weg

verbreed moest worden ten koste van zljn grond dan stelde hij

die gratis ter beschikking.

Reglement op het begraven

Voor de nieuwe begraafplaats moest een reglement op he

begraven komen. Op 30 oktober 1BB4 werd na enkele keren ver-

gaderen uiteindelÍ$k het reglement vastgesteld.

Zo gebeurde het dat op B februari 1BB5 de eerste begrafenis
I

deel van de gevel van het 1ljkenhuisje ..



plaatsvond. Het was de begrafenis van Evertje van Hardeveld.

En omdat de middelen ontbraken, werd zlj gratis ter aarde be-

ste1d.
Vanaf toen gerekend werden per jaar gemiddeld 5 mensen be-

graven op dit kerkhof.
0p 1 januari 1912 verzocht de heer Schipper hem van zijn tad<

te ontheffen. Hem werd eervol ontslag verleend. In zijn plaab

werd de heer H.L. van Amerongen aangesteld.

Het onderhoud van de begraafplaats was in handen van de heer

H.HeU, dÍe daarvoor f 10,= per jaar ontving.

Inmiddels is de uitbreidíng van begraafplaats rflambalgen"

voltooid. Met ingang van 20 juni 1989 is de nieuwe Beheers-

verordening op de begraafplaatsen van kracht geworden. Daar-

mee ís de verordening die tot dan toe van kracht was voor be-

graafplaats Glashorst en het oude gedeelte van de begraaf-
plaats Lambalgen vervallen.

Hotel "De Holevoet" anno I92O.

Pentekening van R.van Vuuren,Brandwijk.

De buurtschap Holevoet bes+.aat a1 in de líce eeuw.Ook is
daar af eeuwenlang een herberq.De oudste belening van een

hofs.bede.aan de Holevoet stamt uit l5B7 (Tijnsregister
Hniq AmernncÍên A2) De herhoro wordt in 1599 in het Oud-

schildgeldboek genoemd (Rijksarchief Utrecht) .De herberg

heet dan "Utfecht".Wanneer het de naan "Hofevoet" is gaan

dragen is niet bekend.Rechts is de smederij van Berendse

te zien.Daarvoor staab een zgn.hoefstaf .Dez.e is er nog

steeds en bevindt zich in het Openluchtmuseum in Arnhem.

Met dank aan Ir.W.H.M.Níeuwenhuis,die ons de oudste

gegevens verstrekte over de Hofevoet.De heer Nieuwenhuis

heeft een interessant onderzoek.gedaan naar de beleningen

in het gebiecl ten zuiden van de Vlieterweg (vroeger Achter-

straat) wat eertijds Woudenbergs grondgebied was,maar nu

bij Scherpenzeel hoort, zie boekbespr.pag. l1 .

Noot:
*1* Gemeentarchief Woudenberg -

H.M.
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De foto die gebruikt werd voor de nieuwjaarsgroet is een

afbeelding van het "halfuurs - boornpje" aan de Kol_fschoter-
dijk en vías een baken voor de kerkgangers.
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Memorij voor de Heer 0tto van Stuyvenburg
Scholtus der Heerlickheit Scherpenzeel
in opdragt van Gravin van Wartensleben

De Scholtus (= bestuursambtenaar voor politiezaken)
krijgt opdracht zich te vervoegen bij Vranck Jans$en Pu11 om

hem in der minne en niet minder gerechtelljk aan te zeggen

en te verbieden dat hij zich niet weer zal hebben te verstou-

Len om door de poort van Haar Hoogwelgeb. een weg of een

gang Lot zijn Gebruik te maken, smits dat Haar Hoogwelgeb.

zelf heeft aanschouwL en gezien dat gij, Vranck Jans$en Pull,
op dinghsdagh den 13 Meert 1759 een wegh tot ontlastingh

van den dreck uljt uwen hoff off huijs door Roeloff Breunis$en,

de karman, op uv/en last off order met zijn kar weggehaalt het-
geen aan Vranck Jans$en Pull b:f insinuatie dee$es wel expres

wort verboden en na inhout dee$ser boven vermelL zulcks niet
weer te doen.

0.H. van Stuyvenburg,

Scholtus

Bovenstaand stukje kwam Johan Lagerweij tegen in het archief

te Arnhem

lleeft niet menig agrariër vandaag de dag te maken met bijv.

een uitrijverbod van de mest, een onderploegplicht of het

bijhouden van een mestboekhouding?

Uit bovensLaand stukje kunt u lezen, dat er ruím 2AO jaar

geleden ook al mestproblemen bestonden. Ze werden toen

echter op plaatselijk niveau opgelost.

10

REPERTORIIJM OP DE BELENINGEN VAN DE HOFSTEDEN

ROND DE HOLEVOET TE SiHERPENZEEL

door Ir. W.H.M. Nieuwenhuis

Nieuwe uitgave over Scherpenzel

De heer Nieuwenhuis uit Amstelveen heeft onze vereniging een fantastisch
aanbod gedaan. Hlj heeft ons namelljk zljn werk met bovenvermelde titel ter uit-
gave aangeboden.

De heer Nieuwenhuis was via stanboomonderzoek in l./oudenberg terechE ge-

komen en vond diE dorp zo interessant dat hf nader historisch onderzoek ging
doen. Met name naar de oudste geschiedenis. Daarblj stuitte hij ook op gegevens

van het stukje Woudenberg daL sinds 1960 tot Scherpenzeel behoort n1. het ge-

bied tussen de Vlieterweg en het Valleikanaal. fn zljn werk heeft hij de bele-
ningen van de in dit gebied van oudsher gevesEigde boerdaijen verwerkt.

Be len ingen

In de zgn. leenboeken is na te gaan wié de opeenvolgende eigenaren van

een bepaalde boerderij zijn geweest. He! bovengenoemde gebied was aanvankelijk

in handen van de bisschop van UErecht die het in leen uitgaf aan het Huis van

Amerongen. Deze gat het vervolgens weer in achterleen aan de diverse boeren in
het gebied,die zich allengs a1s eigenaar gingen beschouwen. Bij overname door
de zoon of blj verkoop werden zij echter aan de oude verhoudingen herinnerd. De

"leentt moest dan opnieuw beschreven worden en wel in de genoemde leenboeken.

0p die manier kon de heer Nieuwenhuis de geschiedenis van diverse boerdeljen

acht.erhalen. De gegevens van wel 100 leenboeken heeft hlj daarvoor moeten ver -
zamelen, verwerken, corrigeren en uiteindeluk met behulp van de computer vasE-

gelegd. Een monnikenwerk !

Het. boekje loopt van de oudste belening uit 1377 a1s Jan van Scerpenzeel
wordt beleend door Sweder van Abcoude met het goed ItTen Voerdett en ttTen Cloes-
ter", tot ] fAOO en bevat honderden beleningen.

U kunt zich voorstellen dat de vereniging bijzonder bllj is net dít aan-

bod. De heer Sangers heeft de omslagtekening voor het boekje verzorgd.
Mocht u a1s lid van de vereniging inLeresse voor het boekje hebben, dan

kunt u het voor de prljs van f 12,5O in uw bezit krijgen. Het is verkrijgbaar blj

de penningmeester, de heer M.l,/assen. U kunt he! ook thuisgesEuurd krijgen. maakt

u dan í 16,50 (= incl. verzendkosten) over oi girorekening nr. 4073464 t.n.v.
Oud Scherpenzeel, onder vermelding van tr Belening rond de Holevoettt.
Reageert u s.v.p. wel snel, want de oplage is beperkt en de belangstelling
is groot

11



Aanwinsten

Ontvangen tran:

De heer A.Diepenveen
te Scherpenzeel

De heer Joh.v.d.Brake
te Scherpenzeel

De heer H.P. Schuurman
te Scherpenzeel

Gemeente Scherpenzeel

De heer J. Overeem
te Scherpenzeel

een dorsvlegel

een geglazuurde pot uit Frank-
rijk. Deze diende om hars uit
naaldbomen op te vangen

een gebruiksvoorwerp dat naar
alle waarschil'nlijkheid een
oventje is om roggebrood in te
bakken. Het stamt wellicht uit
de laatste W0

serie fotors gemaakt tijdens
het uitstapje van de vereniging
naar fort Rijnauwen

Kranteartikelen uit
"De Holevoetrr 1"934-35
door H.v.D.

een versteende spons, gevon-
den in de tuin

Wist u daL in het Nationaal Rljtuigenmuseum te Leek (Gr)

een bokkewagen van de fam. Royaards staat ?

Foto op titelblad van het vorige nummer (jr.l -nr.4)

0p de foto van het jachttableau staan naast de gebroeders

Van de l{etering uiterst links Teus Valkenburg met rechts

van hem Jan Overeem.

De redactie stelt deze attente reactie bljzonder op prijs.

I2

Boekenlijst

32. De Gelderse Val1ei in de MobilÍsatietiid
en Meidagen 1940

door: Cees (raner

33. Uit de historie van RensYoude

door: S. Laansna

34. Het lieflijke Renswoude

- verzaneling artikelen -

35, Renswoude in 0orlogstijd
door: S. Laansna

36. Gezicht op Scherpenzeel, een grensgeval
Uitg.: Scherpenzeelse cahiers

37. Uit het verleden van LunEercn

38. Wli vieren feest

39. Het veen der Geldersche Val1ei en de praehiatorie
door: H.J. Bel1en (fotocopie)

40. De Sint Anna Broederschap van Woudenberg

door : A. va.n Gent

41. De Gelderse Vallei
Een geschiedenis in oude kaarten
door: H. P. Deijs

42. Het Huis Janskerkhof l3 te Utrecht
door: A.J.van de Ven

43. Hervornde Geneente Scherpenzeel
door: H.M.van lJoudenberg en J.0snabrugge

44. Kroniek van een Saksische boerenhofstede
door: E.J. I,lollseninkel

45. HeÈ Roonsch kerkgebouw
door: M.C. Nieurybarn

46. Schansen 0orlogen Soldaten

door: S. Laansma 13
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K 0 P I J voor het volgende nummer dient uiter-

lijk zaterdag 3 februari 1990 bij één van de

redactieleden ingeleverd te zun !

0plossing Hoe goed kent U Scherpenzeel ?:

Deze sLenen kop bevindt zich boven de ingang

van fnkenhaagfs Delicatessen aan het Holevoet-

pLein 292.

Hij stelt voor

van de dieven.

onbekend.

Mercurius, Bod

De maker van

van de handel en

dit beeldje Ís
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Het bestuur en de redactie
van de vereniging

"Oud-Scherpenzeel"

wenst U een gelukkig I gg0

( hierlangs afknippen)

0ndergetekende, Dhr./Mevr.

Straat/nr

Postcode /Woonpiaats 
..

geeft zich op als 1id van

tegen een kontributie van

de vereniging ItOud-Scherpenzeeltt

f 15,-- per jaar.

Handtekening:
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