
"@rril-SrhprpDn zttL"Contantgeld?
Dat haalje makkeliik
uit de geldautomaat
vandeRabobank

Contant geld haalt u uit de geldautomaal Heel
gewoon, met een pas plus PIN-code. Op het
moment dat het u uitkomt. Bij alle Rabobank
geldautomaten overal in Nederland.
Heeft u nog geen pas? Of PIN-code? Kom even
langs, dan is dat zo geregeld.

BabobanH El
Meerbankvoorje geld



Maart 199O

Bestuur

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Archivaresse

Leden

Postgironummer

Archief

2 e iaargang nr. 2

Vereniging "OUD - SCHERPENZEEL"

VAN DE REDACTIE

fn dit nunmer treft u naast een aantal informatieve artike-
len een verhaal aan over een eerste schooldag in vroeger
jaren. Misschien roepÈ het bij enkele van u herinneringen

op. Wat speelde men ook a1 weer op het schoolplein? trrlat

voor kattekwaad haalde u uit? Hoe was het Ín de winterdag

op school?

h/ij als redacEie denken dat u veel lezers een groot plezie
doet, r,/anneer u een aantal van uw herinneringen aan ons

doorgeeft. Via dÍt blad kunnen anderen dan opnieuw daarvan

genieten.

Wi-j wachten nieuwsgierig af !

KEI{T U SCHERPE]IZEET ?

L/at jammer dat we nooit zullen weten, wie de opgave van de

vorÍge keer goed heeft opgelost. Evenmin is bekend of een

dergelijk "zoekplaatjert bij u a1s lezers in de smaak valt.
Aangenomen dat dit laatste wel het geval is, volgt hier
opnieuw een wat minder bekende afbeelding.
Deze ingang zaL

u zeker bekend

voorkomen, maar...
waar is die ook

a1 weer? 0m u een

klein beetje te
helpen: zoek het

vooral niet. in
de buitenwijken!

Joh. Lagerweij

Stationsweg 316

A.G.l^/. Asschert

Kamillelaan 7

M. Llassen

Kamillelaan 5

Mevr. R. Penning

Akkerwindelaan 9

H. Blees

Valeriaanlaan 22

J. Osnabrugge

Eikenlaan 3

H.M. van hloudenberg

Leidjeskamp 2 tel. 4078

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

te Scherpenzeel

in de kelder van heL Koetshuis - te bezoeken

na telefonische afspraak met de archivaresse

Mevr. R. Penning.

te1. 1647

tel-. 2932

te1. 3320

tel. 1881

tel. 4360

tel.1985

te1. 3553

te1.1543

H.P. Schuurman

Koepellaan 10

A.A. Bitter
Eikenlaan 99

Redaktie

DE OPLOSSING VINDT U ELDERS IN HET BLAD.



Van de bestuurstafel
Bekno d.30

0m 20.00 uur kon de voorzitter een redelijk aantal le-
den welkom heten. In zíjn openingswoord memoreerde hij het

overlijden van de heren Schj-mmel en Zwaan.

De jaarverslagen van secretaris en penningmeester gavst

geen reden tot grote discussies. 0p advies van de kascon-

trolecommi-ssie werd de penningmeester décharge verleend voor

het gevoerde beheer over 1989.

fn de vacature ontstaan door het aftreden van Mevr. C.M.

Eichelscheim werd op voordracht van het bestuur de heer

H.Blees gekozen. Mevrouw Eichelsheim, die sedert 27 februarí
1981 bestuurslid is geweest, werd door de voorzitter bedanlt

voor haar inzeL.
De voorzitter heette de heer Blees welkom in het bestuur.

Door vertegenwoordigers van de werkgroepen werd verslg
uitgebracht over de activíteiten in 1989

Na de pa[ze verzorgde de heer J.van de Berg van de

Stichting 0ud-Nijkerk een boeiende inleiding over de geschb-

denis van de stad Nijkerk.

Agenda

0p zaterdag 31 maart a.s. vindt een gezamenlijke acti-
viteit plaab van de oudheidkundige verenigingen van Rens-

woude, Scherpenzeel, Leusden en lt/oudenberg. Naast een pre-

sentatie van de verenigingen vindt er in Boschzicht. een

"Kunst en Kitschft-taxati-e plaats. Elders in dit blad kunt

u hierover meer 1ezen.

De exacte datum is thans nog niet bekend.

0p B september wordt weer de landelijke open monumen-

tendag gehouden. Ook Scherpenzeel- zal daar dit jaar weer

een bljdrage aan leveren.

Rond 1 december zal de presentatie plaatsvinden van

de Kadastrale Atlas van Scherpenzeel. Ook hierover leest
u elders in dit blad meer.

NIEUI^/E LEDEN

De heer M. Berendse, Lindenlaan 43, Scherpenzeel
Fam. G. van Daatselaar, Oosteinde 106, Scherpenzeel
De heer M,H. van Donkelaar, Stationsweg 342, Scherpenzeel
De heer J.F. de Groot, Eindseweg 1, Overberg

De heer G.J. Halff, Voermanskamp 12, Scherpenzeel
De heer M.den Hart.og, Voermanskamp 8, Scherpenzeel
De heer 1,,/.C. Minnen, Kon.ldilhelminastraat 32, Lloudenberg

De heer H.A. Mosrnans, Pr.Marijkelaan 4, Scherpenzeel

Mevr. G.OosLerwaal-Lager!Íeij, Europaplein 10, Bergen op Zoom

De heer 0.Schimmel, Het Pe11a 17, Scherpenzeel

De heer C.L. Treels, LlÍllem Tholensstraat 13, hioerden

De heer J.H. Valkenburg, Jupiterhof 16, Maarn

De heer T. Valkenburg, Dorpsstraat 163, Scherpenzeel

De heer P. Vermeulen, 0osteinde 22, Scherpenzeel

Fam. H.h/esteneng, Lindelaan 29, Scherpenzeel

Mevr. H.E. van de Lletering-Minnen, Doornboomspark 7,Sch, zeel
De heer J.van de ldeteríng, Hovenierslaan 11, Scherpenzeel

De heer h/.van L/oerkom, Frans Halslaan 13, Scherpenzeel

Fam. G. Zíjlstra, Pr. Margr:ietlaan 11, Scherpenzeel
)

In de maand nei vindt een excursie plaats naar Nijkerk.
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A1 15 jaar is de Vereniging Veluwse Gesl-achten actief op
genealogisch gebied.Zij publiceren regelmatig genealogieën
van families die op of om de Veluwe \^ionen of gewoond hebben.
In deze geslachten komen ook veel- Scherpenzelers voor.Van-
daar dat men besfoten heeft om eens een streekbijeenkomst
in ons dorp te organiseren.Deze bijeenkomst wordt gehouden
op zaterdag L7 maart 1990 van 10.00 u.- 16.00 uur in
Boschzicht.De toegang is gratis.Om 14.00 uur zaL onze voor-
zitter een cultuur-historische beschouwing geven van ons
dorp zodat de bezoekers een indruk krijgen wat Scherpenzeel
vclclr êên dorn is C)rrd Sr-herrrcnzecl- zaf een kfeine tentoon-uvly aJ

stelling organiseren,die ook te zten zaL zijn op de Kunst
en Kitschdag op 31 maart.Verder zal de werkgroep genealogie
van onze vereniging een presentatie geven van hun activi-
teiten.Op deze dag worden vooral gegevens en informatie
uitgewissel-d over stambomen en stamboomonderzoek.Q> deze
doorgaans goed bezochte streekbijeenkomsten bent U als lid
van Oud Scherpenzeef natuurlijk ook van harte wefkom.

ffi*r,
@ t(lt
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Elk jaar wordt er een gezamelijke aktiviteit georganiseerd
mêt Leusden, Renswoude,Woudenberg en Scherpenzeel.
Dit jaar is Scherpenzeel aan de beurt.
o;> 31 maart wordt er een Kunst en Kitsch-dag georganiseerd
in Café Rest.Boschzicht in Scherpenzeel.De opening is om

10.00 uur en om 17.00 uur is de sluiting.De organisatoren
zí1n er in geslaagd om 3 deskundigen bereid te vinden om

uw "antieke bezittingen" te beoordelen op ouderdom en
waarde.De taxateurs zijn:de heren J.Boode en R.Stuurman
uit Amersfoort en A.Brulm uit Woudenberg met als speciali-
teiten : schilderij en, trrcrselein, gereedschap, archeologische
vondsten enz.Maar natuurlijk is al- het overige antiek
welkom.U wordt van harte uitgenodigd om met uw "oude
spulletjes" naar Boschzicht te komen,zodat U eindelijk te
weten zuft komen wat voor waarde deze hebben.Wilt U wat
laten taxeren,dan kost dat J 2,5O.
U kunt dan maximaal- 3 verschillende voorwerpen l-aten
taxeren.Ook nieb teden/donateurs zijn van harte wel-kom.
Zij betalen slechts ,f l,- entree en f 4,- taxatiekosten.
Personen die alfeen maar komen kijken zijn natuurlijk ook
wel-kom.Er is een kleine tentoonstelling ingericht over
historische zaken uit de betreffende dorpen die U kunt
komen bekijken.Dus als U vanwege de drukte even moet
wachten,kunt U zo de tijd aangenaam doorbrengen.
De organisatie stel-t zich echter niet aansprakelijk voor
eventuele schade of vermissino van uw eigendontrnen

)
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tt Was op 1 april 1916 dat ik voor het eerst
naar school noest . In februari was ik vij f geh'eesL

en moest daarom op 1 april naar school in Lunte-
ren. Van de Meikade af was dat ongeveer een uur
lopen voor schooljongens.
Mijn zusje was anderhalf jaar ouder, maar omdat
ze met vijf jaaf vol uitslag zat, mocht ze toen
niet naar school. Zodoende gingen we in 1916 sam€n.

0m acht uur moest.en t/e op pad, want om negen
uur begon de school. Ik had een fluwelen tas waar-
in het brood en een griffeldoos zaten. Ik had pok

nog een sponsdoos bij me met aan de ene kanE een

sponsje en aan de andere kant een zemen lapje -
die konden soms vreselijk stinken.

Ik droeg een manchesterse broek en jas, een
paar eigengebreide zwar|ue kousen in een paar wit-
geschuurde klompen en natuurlijk een pet op. Ik
liep er dus puik bij.

We liepen met een paar andere kinderen mee €n

toen we vlak bij school waren, kwam vader op de

fiets om ons bij de juffrouw af te leveren.

hle woonden toen dus aan de Meikade een zard-
weg met een fietspaadje erlangs met hoopjes plagpn
afgezet, zodat de boerenkarren er nÍet op kwamen

en het kapotreden. ÍJe liepen dan van de Meikade
naar de Goorsteeg. fn die draai woonde toen ReÍnèrE

8

MIEN EERSTE SCHOOLDAG de Dekker (rietdekker). Dat oude huisje staat er
nog steeds.
lrle liqen de Goorsteeg af tot Gaart Veldhuizen en

langs zijn tuin naar het Grote Goor waar Lagemaat

woonde. Hier kwamen weer verscheidene jongens en

deerens bij de groep. Verder ging het tussen het
bouwland door langs Leenders tot bij Blankespoor
dan heL Hoge Pad over langs Schuurman. Zo kwamen

we eindelijk bij Grootheest op de harde weg.

Hier konden we kiezen: df langs Leen Plijer de

smid, óf langs Dirk Haalboom de kolenboer. hle kwa-

men toch op hetzelfde punt uit in de Achterstraat.
Nu nog een klein eindje en we konden de school al
zien !/aar ik de komende 7 jaar veel mocht vertoe-
ven.

fn de eerste klas op het eind tegen de Post-
r.teg - gaf j uf f rouhr Binsbergen 1es. Zí j ving ons

die morgen op. De moeders en vaders mochten nog

even kijken maar dan waren we alleen met de juf.
Ze was een statige dame, gekleed in een lange
zri'arte jurk en met een lange horlogeketting om de

hals. Het horloge zaE in de band van haar jurk.
Juf ging eerst meÈ ons bidden en een verhaal

uit de bíjbe1 vertellen. Toen moeSten hre allemaal
onze naam zeggen.
t s Middags mochten v/e in de klas ons brood opeten
en dan buiten gaan spelen. Op heÈ schoolplein
stonden twee grote lihdebornen. Daarvoor' stond een

I

I



een pomp waarbij een beker stond waar je het water
mee kon drinken.
0m half vier liepen we dezelfde weg r/eer naar huis
terug. Waar ik natuurlijk vanalles te vertellen
had.
De pap die Í/e aten werd hrarm gehouden door een
paar kranten om de pan te doen en zo in bed tussen
de dekens en met een kussen erop weg te zeLten.
Na het eten gauw wat oude kleren aan en nog even
buiten gaan spelen.
Dat was de eerste schooldag en er zouden nog vele
vo 1 gen

J. v. d. Hoef
Glasho rst

.een sbatige dane gckleed

in een lange zwarte jurk.

10

TADASTNALE ATLAS VAN SCHERPENZEEL VERSCHIJNT DIT JAAR !

----'-:=--
U heeft al een hele tijd niets oeer gehoord over dê Iadastrs-
le Atlas van Scherpenzeel. llaar achter de schernen 1s hard ge-

verkt aan de voorbereidingen. Het tekennerk van de kaarten is
klaar. Er raren aL zee kaarten getekend door leerlingên van

een IíTS te Arnhen. De overige drie kaarten zijn Setekend door

onze plaatsgenoot Georg Snink, verkzaan bij Ateller 3 aan de

Stationsveg. Hier kreeg hij ook de fascilltelten oD de kaar-
ten te tekenen. 0p de kaarten staan a1le percelen, huizen, ve-
gen, sloten enz. die er in 1832, blJ de instelling van het
kadaster, in Scherpenzeel uaren. BiJ elkaar een paar duÍzend.

On het drukken van de kaarten te kunnen bekoetigen is de Ge-

oeente Scherpenzeel biJgesprongen. l{iJ zijn heel EiJ dat het
ge[eqtebestuur de historische vaarde van de atlas op de juiste
vaarde veet te schatten, vant zonder deze subsidie zou een

uitgavê niet nogelijk ziJn geyeest.
De heer E.J. Iíollesvinkel heeft een zeer lezensvaardig en dui-
deliJk artikel geschreven over de ontrikkellng Yan ons dorp,
het grondgebruik en de eigenaren van de grond.
Het typeverk, eveneens nogelijk genaakt door de Seneente, is
nagenoeg klaar.
fn de atlas staan veel nooit eerder gepubliceerde afbeeldingen
van ons dorp. tJij zijn er in geslaagd een aantal onbekende

vondsten saDen te brengen Bet een aantal oude afbeeldingen op

ansichtkaarten die no8 nÍet in de díverse boekjes over Scher-
penzeel voorkonen.
De voorbereidingen zijn 1n een laatste stadiun gekonen en Dar
alle vaarschijnlijkheid kont de atlas eind dit jaar uit. Het

doel is begin decenber (een sinterklaasgeschenk, denkt u niet0
De kosten kunnen nede dank zlJ de Seneentesubsidie laag gehou-

den worden en de prlJs zal daaron ook slechts circa f 35,-
bedragen.
Het is een overzÍchtelijke uitgave , vaarin naast de reeds
genoeode zaken nog een artj.kel over het ontstaan Yan het ka-
daster i.s opgenonen.
llogelijkheid on in te tekenen
(h de druktosten laag te houden,is het van belang dat ue veten ho€ Sroot

de belangstelling is. Daaron vragên wij u zoveel nogelijk vooraf in te
tekenen voor deze uitgave. Op onze vergaderingen 1i8t eên intekelijst
klaar, naar ook een telefoontje is voldoende: (03497) - 4078.

H.ll. van líoudenberg

lt



I4IERKGROEP DOCUMENTATIE
Begin 1980 is de werkgroep begonnen met het ontsluiten

van de fotocollectie. Dit gebeurt met ondersteuning van de

heer stam van het Gelders Oudheidkundíg contact. Er zijn nu

al bijna 1000 fotots met zuurvrij plakband op museumkarton
geplakt. En daarvan ziin reeds ca. 500 fotots geregistreerd.
Ze worden opgeborgen in een ladekast die sLaat in onze ar-
chiefruirnte in het KoeLshuis. 0m de vochtigheid in deze
ruimt.e in de gaten te kunnen houden, wordt er viermaal per
jaar een week lang een thermohygrograaf geplaatst, die zeer
nauwkeuri-g de temperatuur en de vochtigheidsgraad registrert.

Van het Rijksarchief te Arnhem hebben we in l9g9 toe-
steruning verkregen om het NoLarieel Archief Scherpenzeel
1842 - 1895 op microfilm te zetren. Eind 1990 hopen we híer-
mee klaar te zijn. Tijdens ons werk hieraan kwamen v/e een

ongeopend en verzegeld testament tegen. Binnenkort za1 dit
alsnog officieel geopend worden.

rn de loop van 1990 gaan we verder met het toegankelijk
maken van de arti-ke1en uit "De Holevoetrt. Ook zijn we bezig
met het fotokopiëren van de akten van de burgerlÍjke stand
vanaf 1813. Dit wordt gedaan om de origÍnele akten zoveel
mogelijk te ontzien. I,'/e zijn begonnen met de geboorteakten.

U ziet dat de eerste aanzet tot registratie en documen-

tatie is gedaan, maar er is nog ontzettend veel te doen.
De werkgroep bestaat momenteel uit mevr. De Lange, mevr.Rit-
meest.er, mevr. Otter en ondergetekende.

t2 Ria Penning
13.

4clv g I I rls - r 
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Inmiddels is er een kleine aanvulfing op het Repertorium
op de beleningen van de hofsteden rond de Hol-evoet te'
sàherpenzeef door Ir.W.H.M.Nieuwenhuis verschenen.Het is
1 blaàzijde met aanvufl-ingen uit het archief van Huis

Geerestein te Woudenberg.
U kunt de aanvulling afhalen bij M'Wassen,Kamillelaan 5'

Oplossing KENT U SCHERPENZEEL?

De afbeelding op pa9.3 is een gedeelte van de huisdeur
aan de DorpsstraaL 235,waar thans de fam'Huybers woont'
Zo'n 40 jaar geleden kwam de fam'Methorst daar wonen'

VeeI Schárpenàelers weten nog,dat daar toen de naaischool
gevestigd was van Mej.Teunie fulethorst.Vóór die tijd heeft
ook l4ei.Riet van Leersum er gewoond,ook bekend van de

ZondagÁschool.Het huis is zeker al meer dan 125 jaar oud.
Opvaliend zijn de banden boven de vensters en de typische
daklij st.

Foto voorpa.gina.

Holevoetschool anno 1916.

Wellicht herkent U nog een aantal mensen op deze foto.

Links op de foto ziet U bijv. juffrouw (de) Kruif en

meester Cator.



Aanwinsten

Ontvangen van:

De heer M.S. van de Grift

De heer ly'.van Doorn

Emminkhuizen, boerderij
ttDe Kooitt

Jan van Engelenburg

Mevrouw C. Eichelsheim

Via de heer Blaas van

"Tafelt5e Dekjeft

D0T0 - bestuur

De heer M. Verhoef

G. Vermeulen

Gerrit Bakker

Jubileumboekje 50 jaar CBTB,

afdeling Scherpenzeel.

Zícht, dissel, spanketting
(voor melkkoeien), diverse
gereedschappen zoaLs hamer,

troffel , schaaf, haarhamer) ,

klomp met boortjes, kruivagen,

avegaar ( =hout boor )
pannetj e

2 ex. ttldij vierden feestrr
Jubileumboekje 25 jaar Chr.

voortgezet onderwijs te Rens-

woude, S Í zeel en Í'/oudenberg.

1 stapelset pannen (ca.1980)

Schrift met reglemenr D0T0

uir 1943.

Volksverhalen uit Gooi- en

Eemland en van de westelijke
Veluwe, vetz. door E.Heupers.
Een schop uít 1944

Houten eg met ijzeren tanden.
Werd vroeger door een mens ge-
trokken en was eigendom van

Breus vd Ham uit de NÍeuw-
straat.
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INHOUD

Van de redacti-e
Kent U Scherpen zeel ?

Van de bestuurstafel
Nieuwe leden
Veluwse geslachten
ttKunst en Kitschrt
Mien eerste schooldag
Kadastrale Atlas van S t

Werkgroep documentatie
Aanvulling Repertorium

zeel verschijnt dit jaar

Aanwinsten

De K 0 P I J voor het volgende nummer

dient uiterlijk zaterdag 12 mei 1990

bij één van de redactieleden te zíjn
ingeleverd !

( hierlangs afknippen)
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Handtekening:

Ondergetekende, Dhr./Mevr.

Straat/nr

Postcode/Woonplaats

geeft zich op als 1id van de verenigi-ng "Oud-Scherpenzeeltt
tegen een kontributie van f 15,-- per jaar.
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