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Vereníging "OUD - SCHERPENZEEL"

Bestuur

VAN DE REDACTIE
Aan de verschillende reacties uÍt onze lezerskring mogen wij
opmaken dat het blad goed en kritisch wordL gelezen. Dat is
een goede zaak; het stimuleert de redactie en houdt haar
alert.
De redactie is echter niet de eni-ge schakel in de keten van
de productie van dit b1ad. Ook en vooral de mensen die arti-
kelen inleveren spelen een belangrijke rol ( en daarover heb-
ben we thans zeker nj-et te klagen) maar ook de drukker spelt
mee. De laatste had bij het vorige nummer weinig geluk: het
zetfoutenduiveltje - liever gezegd de plakstift - speelde
hem danig parten. 0p pagina 3 was de gehele zaak zo door-
elkaar gehutseld dat er bijna geen touw meer aan vast te
knopern was. Excuses voor deze misser van de drukrer.
De badende dames waren bedoeld als hartelijke vakantiegroet
van de redactie. Hopelijk is uw vakantie niet zo j-n het wa-
ter gevallen als de bewuste pagina.
Bij de foto moeten we nog we1 opmerkqn dat de namen op blz.6
van het vorige nummer moeten zijn: 2e ríj v.l.n.r.: Màry
Blanken, Clara Golstein en Sjaan Minnen.
0p pagina 7 dient in het artikel "De klepperman" in de
eerste regel gelezen E worènJan Kornelissen van Oijk (dus
niet van DÍjk)
Dank voor uw reacties en blijft u kritisch het blad lezen!
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VAN DE BESTUURSTAFEL
otr> 30 augustus j.1.kwam het Bestuur van onze r'er()nigillg
weer in vergaderinq bijeen om de lopende zakerr te)
bespreken.
De heer Lagerweij deecl verslag van de voorberci<liIrgen
voor de Open Monumentenclag 1990 welke op 8 seplember
zal plaats vinden.Het programma biedt aan een icder,
die beiangstelling voor boerderiien en heL boer<:nbedrijf
haaft,een schat aan informaties en het ziet er naar
uit,dat het weer een bijzondere dag zal worden.

Ter tafe-l kwam ook het prograrruna voor ]ret komende
seizoen.Vooral werden de mogeiijkheden voor een excursie
bekeken.Er zí1n een drietal mogelijkheden,maar een
definitief besluit is er nog niet genomen.Mochten er
Leden ziln,die nog een goed idee hebben voor een voor
allen interessante excursie,dan zou het tsestuur het
op prijs steflen indien U ons hiervan in kennis stelt.
(IN verband met de voorbereidingen gaarne zo strroedig
mogelijk).
Op 25 october L99O zal de eerstvolgende algemene
ledenvergadering worden gehouden.Voor nadere informatie
zie elders in dit bfad.

Als belanqrijk punt werden weer de mutaties binnen
het Bestuur besproken.Zoafs U reeds eerder in het
vorige mededelingenblad werd medegedeeld,heeft de

' Voorzitter,de heer Joh.Lagerweij,de wens te kennen
gegcven te willen aftreden,hetgeen ons zeer spijt.
Zijn besluit staat echter vast en wij zu1len dit moeten
respecteren.Zijn vele werkzaamheden nopen hem het wat
rustiger aan te gaan doen.Ziln opvolging blijkt echter
een moeifijk punt.
Er wordt gezocht naar iemand die Scherpenzeel en de
bewoners goed kent en bovendien een redelijke hoeveel-
heid tijd voor deze funktie ter beschikking kan en
wil- steffen.Het Bestuur roept de leden op te bekijken
of zí1 iemand kennen,die bereid zou zijn het voorzítter-
schap over te nemen.

Tot onze vreugde kunnen wij U berichten,dat het feden-
aantal- van onze vereniging nog steeds groeiende is.
Binnen niet al- te lange tijd hopen wij het 2OOste lld
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te mogen verwel-komen.
Ondermeer hiervoor zal aan de bekendheid van de
vereniging binnenkort meer aandacht worden besteed.
De werkqroepen zijn tengevolge van de vacanties de
laatste tijd niet bijzonder aktief geweesb.Met volle
moed worden de werkzaamheden thans weer ter hand
genomen.

UITNODIGING

Voor de ledenvergadering van de Vereniging

Oud Scherpenzeel.

25 october in "De Hofnar" (achter De Prins)
prograrnrna:

koffie
Dialezing "De geschiedenis van het
kadaster" door Dr.F.Keverling Buisman
pauze

De film "SCIIERPENZEEL IN 1963"

Een mooie fil-m over ons dorp van
Stationsweg tot het Oosteind;over
boerderijen en met veel bekende
Scherpenzelers.
Deze historische filrn mag U niet missen!

9gE-Ue!- Ie9el_zri!_yc!_belle_yel\gn._

Entree: gratis.

10 ,4tr

20. 00

2I.L5

21. 30

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



HERBOUI,{ KERKTOREN SCHERPENZEEL L946/47

fn de tweede wereldoorlog is ook ons dorp zwaar bescha-
digd. Van onze kerk was maar weinig over.
Aan de wederopbouw van de kerk heb ik een groot aandeel mo-
gen leveren. Tijdens de wederopbouw van toren en kerk heb
ik grote waardering ( liever spreek ik nog van achting) ge-
kregen voor het vakmanschap van de mensen die in de 14" eeuw
een toren bouwden.
De fundering van de toren bleek uit oerbrokken te bestaan,
die men vroeger in de schrale grond van de Veluwe veel tegen-
kwam. Men had die brokken gestapeld in de vorm van ttbogentt

ook we1 "huigentt genoemd. Hierop werd dan verder gemetseld.
Het woord tthuigen" leidde wel tot de uitspraak: tt de kerk
(toren) staat op huidenft. h/eest u gerust, onze kerk in Schs-
penzeel is niet op huiden, maar op huigen gebouwd.

DE OPBOIJI4I ( hoe heet en hoe hoog het was )
Toen we boven de grond oftewel het maaiveld kwamen,'moes-

Len we tussen de 50 à 60 profielen sÈellen. Langs die pro-
fielen werd gemetseld en werd de waterpaslijn uitgezet. De
profielen gingen dus mee tot de omloop ( hoogte ca. 35 m )
en moesten zeer zuiver gesteld worden. Hadden we dat niet
goed gedaan, dan hadden we in Scherpenzeel een toren van
Pisa gehad. Toeristisch misschien wel aardig geweest.

0p een dag waren we al een tíjdje aan het werk, toen de
boer van ttde Ebbenhorsttt - Van de Vliert - tegen ons zeí:
ttNou jullie kunnen je borst we1 natmaken. De wind is vanmor-
gen naar het zuiden geruimd.tt Het was toen 21 juni.
lJe hebben het geweten! Hoeveel melkbussen met water er met
de lier omhoog zijn gegaan is niet te tellen.

De buiten- en binnenkant van de toren zijn van steen,
de zgn. kloostermoppen. Daartussen en op de hoeken beton
met bewapening en op verschÍllende hoogtes balken en vloeren
van gewapend beton. Bijvoorbeeld de vloer waar de klokken-
stoel op staat en de vloer waar de spits op staat zijn
goed gewapend. Ook een opstaande wand van de vloer waar de
aanlopers van de spits op kwamen, is van beton.

6

DE SPITS ZELF ( zíe foto op omslag )

Hout was in díe na-oorlogse dagen een schaars artikel.
Maar men kreeg van de Familie Royaards toestemming om een
stel bomen ( eiken ) uit te zoeken. Het hout zou bestemd
worden voor de klokkenstoel en de spits.

Gaart Hoefakker heeft ze gerooid en ze zijn bij Tulp
in Ede gezaagd. Vooraf was het nog een hele klus om de
maten en lengten uit te zoeken.

Het hout was groen en daarom kon het niet op de gebrui-
kelijke manier verwerkt worden, maar moest de constructie
op een zeer oude wíjze geschieden. Onze voorouders werk-
ten nanelijk altijd met hout zo uit het bos. tt Is ons
aardig gelukt. fn intens overleg met de heer Zijlstra, de
opzichter, zíjn we er uitgekomen. Dat zag ík een dertig jaar
later wel: de koningsstijl had ik 25 cm boven het beton af-
gezaagd en toen ik hem voor het laatst zag, was deze onge-
veer 13 cm. gezakt.

Dit was in het kort de bouw van de toren van de NH-kerk
in Scherpenzeel.

Er zijn nog wel meer en ook wel leuke verhalen rond die
wederopbouw te vertellen. ZoaTs bijvoorbeeld die vrouw op
de fiets die naar boven keek en ons zag staan op een plankje
van zotn 20 cm. Ontzet sloeg ze aL fietsend de handen voor
de ogen. (wat was nou gevaarlijker?)

Jan J. Osnabrugge

0PL0SSING I'Kent u Scherpenzeel ?

Deze mooie windwijzer vindt u op de schoorsteen van het huis
van de fam. Geefshuj-sen, het metaalconstructiebedrijf aan de

Dorpsstraat 22I, tegenover het vroegere gerneentehuis.

De oude woni-ngen (waarin in de oorlog het postkantoor was

gevestigd) zijn in 1978 afgebroken.

De windwijzer is twee jaar later op het nieuwe pand aange-

bracht. De voorstelling is met een flguurzaag uit roodkoper

gezaagd. De smid smeedt de letter "G" van Geefshuisen. 
7



EEN OUDE ANSICHTKAART.

Van ons dorn ziin 'i n cle loon wan rle f iid fa11n2grfje uurrvz

ansichtkaarten verschenen.Vooraf bekende of romantische
plekjes van ons dorp werden vereeuwigd.
Duizenden vakantiegangers hebben zo een plaatje van
ons dorp verstuurd.
Inmiddels is het voor vefen een hobby geworden om deze
ansichtkaarten te verzamelen.Enkele leden van onze
vereniging hebben een verzarneling "oude prenten" van
ons dorp.De heer I.G.de Jong (u weet wef:van de
Zonnehof aan de Stationsweq)heeft een zeer fraaie
coll-ectie.
Hierbij bevindt zich een ansichtkaart van een brugje
bij Hooibroek.De boerderij Hooibroek ligt vanuit het
dorp gezien achter Lambalgen,dus op Woudenbergs grond-
gebied.Wat deze kaart zo btlzonder maakt is de
bi i oesr-hrerzcn fg[gl;
"Lieve Zuster
Even wou ik u schri;ven als dat Bart vandaag geloot
heb.Hij het er niet best afgebracht.Hij het no.4 dus
hij is er natuurlijk aan.Het spijt ons natuurlijk
bedroeft maar er is niets aan te doen.Ontfangt de
hartelijke groeten van ons alfen.

E.du Prée".

Afgestempeld in 1906 te Scherpenzeef en Oegstgeest.

ll 
^"Aan me-luir. B. du Prée

p/a Mevrouw Ruys

Pastorie

Oegstgeest bij lieiden".
Een klein familiedrama die een aantal vragen oproept.
Wie waren E.en B.du Prée en wie was Bart? Via een
aantal telefoontjes kwam ik bij de juiste pcrsoon
terecht:Gerard du Pree uit Hifversum.Hi; is een zoon
l'àn ^n?ó ^^?^-hte Bart - Hi i verlr-efde dat er B kinderenV UL L

waren : Berendje, Eef je, Dien,Wim, Evert, Wies, Jan en Bart.
Bart werd 19 februari 1BB7 geboren.HeL blijkt dat de
kaarl 'is geschrevcn door Ecfje en gestuurd aan haar
zuqf er Berendie. Rerondie was in Sr:hernenzeel a I huis-

B.

I

houdster bij ds.Ruys en is met het gezin meegegaan
toen ds.Ruys zijn beroep naar Oegstgeest aannam.
Hoe is het verder met onze Bart gelopen? Hij trouwde
in 1919 met Johanna Philippina (Anna) van Doorn.Toen
woonde Bart al niet meer in Scherpenzeel- maar was
tuinman in Hilversum.Later werd hij tuinbaas op het
landgoed "Jachtlugt" in 's-Graveland.Zi) kregen dri-e
kinderen,waarvan bovengenoemde Gerard er één is.
Overigens heeft de fanilie zich ten onrechte ongerust
gemaakt over Bart.Hij is namelijk nooit in het leger
terechtgekomen.Hij werd afgekeurd wegens een breuk.

*rJ'J;* *,X**r*n

9.



KADASTRALE ATLAS SCHERPENZEEL 7832

De Kadastrale Atlas Scherpenzeel lB32 nadert zíjn
voltooiing. Als u dit leest, li_gt al het nateriaal bij de
drukker. De stichting l/erkgroep Kadastrale Atlas Gelderland
heeft a1les gecontroleerd en de uitgave voldoet aan de ge-
stelde hoge eisen.
Eind november / begin december zaI de officië1e overhandi-
ging van het. eerste exemplaar plaatsvinden. U ontvangt
hierover nog nader bericht.

f."too""tg11irg

Het hoofdkantoor van het Kadaster in Nederland heeft een
tentooat.elling ingericht over de functie en werking van het
kadaster. h/ij zijn er in geslaagd deze bijzondere tentoon-
stelling naar Scherpenzeel te halen. Wij willen deze aan-
vullen met een kleine tentoonstelling over Scherpenzeel.
Dit a11es zal binnenkort te zien zijn in de openbare biblio-
theek in de Heijhorst. Het tentoongestelde over Scherpen-
zeel zal daarna nog enkele weken in Philaletes (achter de
NH-kerk) te bezichtigen zi.jn.

Lezing met diaserie

Over de Kadastrale Atlas Gelderland 1n het algemeen kunt u
een lezing bijwonen.(Elders in dít blad treft u de uitnodi-
ging aan. )
Aan de hand van diats za1 hierover uitleg worden gegeven.
Wij zijn erg blij en vereerd hiervoor Rijksarchivaris
Dr. Keverling Buisman, hoofd van het Rijksarchief Arnhem
bereid te hebben gevonden.

Wat staat er in de atlas ?

I^/ie aan een verzameling kaarten denkt, heef t het. mis. Natur-
lijk zijn de kadasterkaarten van 1832 opgenomen, zorgvuldig
nagetekend door leerlingen van de MTS in Arnhem en onze
plaatsgenoot George Smink. Bovendien zijn nog de mooiste
kaarten van Scherpenzeel voor 1832 afgebeeld.
Maar het is veel meer dan een kaartenboek. De eerste twee
hoofdstukken handelen over het ontstaan en de werking van

10

het kadaster. Hoofdstuk 3 gaat over het grondbezit in
Scherpenzeel en de bijbehorende kaarten. Het hoofdstuk is
geschreven door E.J. I{olleswinkel. Het is een interessant
stuk geschiedenis van ons dorp.
In een bijlage worden de grenzen van Scherpenzeel in 1832
beschreven. De burgemeester van Scherpenzeel liep toenter-
tijd samen meL de burgemeestersvan de naburige gemeenten en
de landmeter over de grens en er werd nauwkeurig genoteerd
hoe de grens liep.

De 0.A .T.

De 0.A.T. staat voor "0orspronkelijke Aanwijzende Tafelft en
is een opsomming van alle percelen met sectienummers, grotte,
gebruik, eigenaar en de hoogte van de belasting. Een voor-
beeld: Sectie D, nr. 279, huis en erf, 0.03.80 ha, f 36,--
belasting, eigenaar: Wi11em van Voorthuizen.
Tenslotte een register van persoRen die bezittingen hadden
in Scherpenzeel, aangevuld met hun beroep, woonplaats, to-
tale grootte van de percelen en het aantal percelen.
Het uitwerken van aL deze gegevens werd op het gemeentehuis
op de typekamer verri-cht. Verder heeft de gemeente de uitga-
ve van dit boekwerk ondersteund door de drukkosten van de
negen kadastrale kaarten op zich te nemen.
De Kadastrale Atlas is met hulp van velen tot stand gekomen.

fllustraties

ZoaLs reeds gezegd zijn de mooiste kaarten van Scherpenzeel
voor 1832 afgebeeld. Verder staan er prachtige afbeeldingen
in van nog nooit eerder gepubliceerde tekeningen en prenL-
briefkaareten van ons dorp.
De omslag wordt gesierd door een onlangs ontdekte tekening
van het Poorthuis met op de achtergrond de NH-kerk, getekend
vanuit het park van Huize Scherpenzeel. Verder treft u nog
afbeeldingen van de mo1en, de Holevoet, het 0osteind, de
Dorpsstraat, de Krommehoek aan.
U ziet dus dat het werk meer is dan een kaartenboek.

fntekenen

Veel belangstellenden hebben
Hij kost ca. f 35,--. Het is

al voor deze atlas ingeschreven.
van het grootste belang dat u

1t



vooraf i-ntekent, omdat de oplage aan de hand van de inteken-lijst zal worden bepaald. Het zou jammer zj jn als u de atlas
zou willen aanschaffen en hij zou uitverkocht zi-in.
wanneer u vooraf intekent, bent u verzekerd van à.n ."ur-plaar:. BovendÍen is het een prirna sÍnterklaascadeau !

U kunt inschrijven bij H.M. van Woudenberg,

Eel. (03497) - 4078.

N=g=g=r:=-9=g--=!=g=I=! (2)

Het is aardig om te merken dat er belangstelling
bestaat voor de stukjes in ons blad, en ook zoals
de redactie a1 eerder opmerkte, dat ze kritisch
gelezen worden.
Zo ontvingen we een brief van mevrouw A.van Setten-
v.d. Bru1, waarin zíj terugkomt op heL verhaal
van mevrouw Ter Maaten-Meerveld in het vorige num-
mer, Zíj schrijft ons het volgende (enigszins ver-
kort weergegeven) :tt Gi5 s3'e van Setten was niet de vrouw van Jan van
Setten de smid, maar een zuster. Jan van Setten
verloor reeds in L9I7 zijn vrour\r toen pas 29jaar
Gijsje is toen voor het gezín met een aantal klei-
ne kinderen gaan zorgen. Zíj heeft deze taak op
zich gedragen tor zij in Ig34 op 49-jarige leef-
tij d overleed.
Van de genoemde kinderen Van Setten zijn nu nog
drie zoons in leven.tt

Mevrouw Van Setten, hartelijk bedankL voor uw

toelichting.
En onze andere lezers: voor aanvulling "n/of
commentaar houden wij ons gaarne aanbevolen.

1')
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iN SCHERPENZEEL

Gemoedelijk, gastvrij en gezellig

Zo zouden wíj de open monumenLen-
dag in Scherpenzeel willen typeren.
0m een uur of half e1f zijn we bij
Huize Scherpenzeel (waar de route-
beschrijving samen met het goed
verzorgde informatieboekje verkrijg-
baar waren) gestart.

De eerste uitvoerige stop werd gemaakt bij boerderij "Het
Vliettt, waar de heren Van de Lagemaat en Van de Vliert graag
bereid waren hun kennis omtrent de tentoongestelde voorwer-
pen en werktuigen te spuien. Het was duidelijk te merken
dat ze uit een ruime ervaring putten.

Bij " Het Eerste Broek ft stond de deur van de stal wagenwljd
open. Nu nieÈ een open-stal voor de melkgevende viervoeters,
maar voor de gdnteresseerde bezoekers. De smaak van het aan-
geboden stukje Leerdammer kaas paste goed bij de geur van
de rnelkstal. Er was een enthousiaste uitleg van de boer en
diens zoon (deftig in witte jas) over de moderne bedrijfs-
voering - inclusÍef computer.
Twee Renswouse dames, gekleed alsof het I92O/30 was, kwamen
nog even een kijkje nemen hoe het nu toeging op een moderne
melkveehouderij. Eén van de dames droeg nog een origÍnele
witte rouwmuts - nog gedragen rond 1926 in deze streek.
Preuts was deze dame helemaal nj-et; ze toonde vol trots
haar lingerie oftewel het ttonderboeltjett. I^lat een onder-
rokken - over isolatie gesproken!

Bij boerderij ttNooitgedacht" kwamen we zo rond de middagpot
aan. De vermoeide dorsers kiepten juÍst een ttverfrissendff
drankje achterover.
Voor de inwendige mens uras goed gezorgd. Jan fnkenhaag had
de barbeque van stal gehaald. Je kon hier zi-en wat het ge-
zegde betekent tt Eten als een dorser tt. Bakker Van Mourik
en slager Vonk uit Renswoude hadden zich ook niet onbetuigd
gelaten en voor de nodige hapjes gezorgd.
Moe Van Donselaar - in gepast tenue gestoken - kwam handen
en voeten te kort om het werkers en bezoekers naar de zin te

13
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maken irr de tot boerenkeuken omgebouwde werkplaats. Er
heerste een gezellige drukt-e tussen die smikkel-ende dorsers
en de trots pronkende oude tractoren.

Een schouderklopje voor
oín er iets moois van te
een monumentendag onder
nroar de ogen los !tt

* knippe = portemonnee

AANWINSTEN
Ontvancen Yan i

Arend Bakker Sr. , Huis in de IJeÍ:
Tvee stoelen, afkonstig uit de
bevaarschool naasÈ het oude 8e-
ueentehui s

Leren beenkappen.Oórspronkelijk
gebruikt door de politie.

Handoo f fen

Rieten Dand

Gietijzeren deurhengsel

Gietijzeren pothengsel

fookpotje, geoaakt en gebruikt
in de oorlog door nevr. A. l{onnee-
Bakker

Gíetijzeren opstap voor koets
of kar

Gietij zeren deurklink

Henny Renes, in verband net

larwielwip (soort krik)

lJielsleutel voor vagenviel

Ronde zinken bak

Groot glasrek (vervoer van
glas op de rug)

Ilein glasrek (zie boven)

HaaliJzer (tegen kraaien ?)

Tnee hengels
74

al diegenen, die zich hebben i.ngezet
maken. Het was hier in Scherpenzeel
het motto: I' Hold de knippe x dicht,

Twee burgerlui

Schaa f

Schoenvorn

Pons tang

Ioperen asla-front

Draa i boo r

Ïvee plafondhaken

Xachellafront net
glazen knop

Tnee koperen koppelstuk-
ken voor brandslangen,
afkonstig van Srzeelse
bran duee r

beëindiging van de rijnielhandel:

Verstelbare rij tuig-
of vagenbok

Vierkante uand, afkonstig
van Huize Scherpenzeel.
( een vaenand ? )

IJzeren st6nPer
(Voor verfvijzel ?)

Afsluiter voor schoor-
. ateen

Tien geuichten

Inhoud

Van de redactie 3

Kent u scherpenzeel ? ... 3

Van de bestuurstafel . ..
Herbouw. kerktoren ScherPenzeel 1,946 / 47 6

Een oude ansichtkaart 8

10
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Kadastrale atlas ScherpenzeeL 1'832

Naar de kerk (2) 12

Open monumentendag in Scherpenzeel ... 13

Aanwinsten 14

De K 0 P I J voor het volgende nummer
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