
Contantgeld?
Dat haalje makkeliik
uit de geldautomaat

vandeRabobank
(ongeacht bij welke bank u een rekeningnummer heeÍt)

Contant geld haalt u uit de geldautomaat.
Heel gewoon, met een pas plus PIN-code.
Op het moment dat het u uitkomt.
Bij alle Rabobank geldautomaten overal in
Nederland.
HeeÍt u nog geen pas? OÍ PIN-code? Kom
even langs, dan is dat zo geregeld.
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bezoeken na telefonische afspraak met de

archivaresse mevr. R. Penning.

H.P. Schuurman

VAN DE REDACTIE
ttEen nieuwe lente en een nieuw geluidtt. Wellicht her-

i-nnert u zich deze dichtregel van onze Nederlandse dichter
Gorter.
De lent.e staat voor de deur, maar een nieuw geluid...? Dat

zou bijvoorbeeld van onze twee nieuwe bestuursleden mevrouw

Bitter en de heer Klesser kunnen kornen. A1s redactie hopen

we uiteraard veel van hun pennevruchten tegemoet te nogen

zíen.
Bovendien haalde onze scheidende voorzitter, Johan Lagerweij,

niet zonder trots het ledental van ruim 220 leden aan. Ook

onder onze leden moeten toch nieuwe (liever gezegd ttoudett)

geluiden zi-tLen. Het motto van de redactie is dit jaar dan

ook: ttEén l"r"r.r""kt . Stuur dus in dÍe
kopij .

KEIIT U SCHERPEIIZEEI ?

Ja u ziet het wel, Scherpenzeel was ooit een koel- en vries-
huis rijk met de mooie naam ttMercuriustt. 0p het ogenblik
wordt er niet meer

Koepellaan 10

A.A. Bitter
Eikenlaan 99

tel. 2680

te1. i543

te1. 3320

tel. 1BB1

tel. 4360

tel. 1985

tel. 4078

tel. 3553

te1.1543

gekoeld.

Het is we1 zeker dat

u er dikwijls langs
bent gekomen, maar

waar ook weer ?

Mocht het u het niet
direct te bi-nnen

schieten, elders in
dit blad leest u her antwoord



VAN DE BESTUURSTAFEL

Beknopt verslag van de ledenvergadering d.d. 5 febr. 1991

Yoorzitter Johan Lagerweij mocht een groot aantal van
de meer dan 22O leden op deze avond welkom heten.
Het jaarverslag van secreLaris Asschert gaf naast de flinke
stijging van het ledental een beeld van stijgende activitei-
ten in het afgelopen jaar.
Ook het financieel verslag van penningmeester M.Llassen gaf
reden tot optimisme en hem werd dan ook voor het gevoerde
beheer over 1990, onder applaus, décharge verleend op advies
van de kascommissi-e.

Een zeer belangrijk punt op de agenda was wel de be-
stuursverkiezing. Drie belangrijke posten in het bestuur
kwamen voor verkiezing in aanmerking. Penningmeester
M.Llassen stelde zich gelukkig herkiesbaar en werd met alge-
Ínene steÍilnen herkozen. Secretaris A.Asschert trad vervroegd
af en in zijn plaats heeft het bestuur mevrouw E.Bitter be-
reid gevonden deze functie op zich Le nemen.Ook zij werd
met algemene stemmen gekozen.
Voorzitter Johan Lagerwelj had al diverse malen aangekondigd
dat dit zíjn Laatste jaar als voorzitter zolu zíjn. Met zi5n
aftreden verliest het bestuur een bekend gezicht. Zijn inzet,
kennis en belangstelling waren van onschatbare waarde voor
het bestuur en de vereniging. De vereniging zal niet nala-
ten, nog regelmatiC bij hem aan te kloppen om antwoord op
gerezen vragen.
Als opvolger voor de heer Lagerweij stelde het bestuur de
heer J.C. Klesse,r voor. Hij werd door de aanwezige leden
met applaus begroet en hras hiermee eveneens met algemene
stemmen verkozen.
Een goed gebruik bij het wisselen van voorzitter is het over-
dragen van de voorziËtershamer. Doch tot op heden bezit onze
vereniging een dergelijk kleinood niet. Maar dit gemis za1
ni-et lang meer duren. Johan Lagerweij kondigde aan, eí dÍ!
tot grote verrassing van a1le aanwezigen, dat hij voor een
voorzittershamer zal zorgen. Het benodigde materiaal had

hij reeds bij zich: voor de steel een stuk van een honderd
jaar oud buxus-stammetje (palmboompje) - in 7932 gezaagd bij
de afbraak van een boerderijtje aan de Glashorst; voor de
hamer zelf een stuk hout van één van de oudste balken (wel
meer dan 700 jaar) uit het kasteel. Voor het draaiwerk zal
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gebruik worden gemaakt van de oude draaibank van Gart Met-
horst, de wagenmaker aan de Holevoet.
Een echt historische voorzittershamer dus.

De heer H. van ln/oudenberg memoreerde nog een aantal activi-
teiten van het afgelopen jaar en deed kort verslag van een
aantal werkgroepen van de vereniging. Hij kondigde ook
reeds het jaarlijkse uitstapje aan. Elders in dít nunmer
leest u daar meer over.

De heer Lagerweij verzorgde voor het overige deel van deze
vergaderi-ng een dialezing getiteld tt Boerderijen in Neder-
landtt.

GelijktijdÍg met het verschijnen van het vorÍge mede-
delíngenblad ontvingen wij het ontstellende bericht dat
op 15 november 1990 door een verkeersongeval is overle-
den ons 1id Michiel Johan Stuyling de Lange.

De heer Stuyling de Lange h/as zoon van een Scherpenzeel-
se huisarts, die tegenover de kerk aan de Dorpsstraat
woonde.
De heer en mevrouw Stuyling de Lange v/aren nog niet zo
erg lang lÍd van de ver. ttOud-Scherpenzeeltt, maar hebben
desalniettemin zeer veel medewerking verleend aan de
dia-voorstellíng en aan de exposit.ie rondom Jan van Essen,
de Scherpenzeelse kunstschildert.

0p de overlijdenskaart stond vermeld:ttHi;| was nauw betrokken bÍj de problemen van anderen,en
laat bij velen een grote leegte achLer".

Namens het bestuur wil ik Mevrouw Stuyling de Lange en
de andere nabestaanden alsnog heel veel sterkte toe-
wensen met dit onverwachte verlies.

Martin hlassen



WERKGROEP GENEALOGIE==:::== =========:=:==== =:====::====:= = = ==

Geruime tíjd heeft u niets meer van ons gehoord, toch is er
inmiddels veel werk verzet. Het Rijksarchief Gelderland
leende ons de Notariële Archieven van Scherpenzeel, die nu
op microfilm zijn gezet. Mevrouw De Lange heeft hiermee
veel werk gehad. Vervolgens zijn de onLbrekende delen van
de Rechterlijke Archieven van Scherpenzeel op film gezet.
LIe hebben nu dus twee belangrijke archiefbronnen in eigen
bezít.
Onze genealogie-hoek wordt regelmatig bezocht door stam-
boomonderzoekers. Maar helaas moest het materiaal verplaatst
worden naar de kelder van het Koetshuís, waar we slechts
over beperkte ruimte kunnen beschikken.
onze bezoekers vragen wij altijd om onderzoekresultaten aan
ons af te staan. Dat leverde het afgelopen jaar genealogiën
op van de families Budding, Van Ee, Ter Burg, Vermeer,
Teseling, De Jong en van de famÍlie Ter Maten in het pas
verschenen boek ttOp Maattt.
Ook worden regelmatig schriftelijke vragen beantwoord van
stamboomonderzoekers uit het gehele land. Onlangs kregen we
zelfs vragen uit AustraliË.
De werkgroep is verder begonnen met het beschrijven van de
Rechterlijke Archieven van scherpenzeel. vele zaken uit ons
dorp komen hierin aan de orde, zoals verkopingen, testamen-
ten, kleine criminaliteit, hypoLheken enz.. Dat levert veel
boeiende beelden op uit het verleden. De bewerking van deze
bron verloopt zeer voorspoedig. Een deel is reeds beschre-
ven en er is toegang op gemaakt. Daardoor is het mogelijk
direct vast te stellen om wie het gaat, welke zaak het be-
treft. Een overzicht op straatnaam vergemakkelijkt het zoe-
ken. Dit a11es werd door de heer Klesser samengesteld. Een
enorm werk, v/aarvan velen nu kunnen profiteren. L/ilt u ook
zelf eens een kijkje willen nemen, wij nodigen u hierbij
van harte uit. hlij beraden ons nog over een eventuele uit-
gave.
Reeds verschenen is de bewerking van de huwelijken van
1715 - 1811. Elders in dit blad leest u daar meer ot/er.

Onlangs heeft Arend Bakker besloten, vanwege zijn hoge leef-
tijd voor de werkgroep te moeten bedanken. Hij maakte een
totaaloverzicht van de bewoners van ons dorp in rg25. Boven-
dien wist hij te achterhalen wie er allemaar begraven liggpn
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op de twee kerkhoven van Scherpenzeel. Veel mensen die op
zoek waren naar hun familiegraf heeft hij kunnen helpen.
Vanaf deze plaats willen wij hem hartelijk bedanken voor
zijn werk.

U leesÈ het, de werkgroep bruist van activiteiten. Zaken
die hun vruchten beginnen af te werpen. Afgelopen jaar moch-
ten hre enkele nieuwe leden noteren, die vanwege hun Scher-
penzeelse voorgeslacht 1id von onze vereniging hrensten te
worden 

.ïïï.

*

KADASTRALE ATLAS SCHERPENZEEL 1832

De uitgave van de Kadastrale Atlas Scherpenzeel 1832 is een
groot succes geworden. Binnen twee weken h/as hij uitverkodrt.
Enkele mensen moesLen daardoor teleurgesteld worden.
De oplage moest al in een vroeg stadium worden vastgesteld.
0p dat moment wisten wij nog niet dat er zotn grote belang-
stelling zou bestaan voor deze uitgave. De uitgever, de
Stichting hlerkgroep Kadastrale Atlas Gelderland, heeft in
haar bestaan nog nimmer zotn succesvolle uitgave meegemaakt.
Er is echter besloten om geen herdruk te maken.

De uitgave van de atlas werd passend omlijst met een ten-
toonstelling over het Kadaster in Nederland. Ook was er een
bijzonder aardige tentoonstelling over het kadaster in
Scherpenzeel, samensesteld door mevrouw Penning en de heer
Boutkan. Na drie weken in de bibliotheek in de Heijhorst
verhuisde deze tentoonstelling naar de Amrobank. Vele nen-
sen hebben door deze tentoonstelling kennis kunnen nemen
van het kadaster en zijn betekenis.
Bijzonder geslaagd was ook de sponsoring van de Amrobank.
Vele leden hebben kunnen profiteren van het tientje voor-
deel.
Aardig te vernelden is dat wij door de sponsoring van de
Arnrobank 15 nieuwe leden hebben kunnen noteren voor de ver-
eniging.

++++
#+

+
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DE POORTRECHT SPREKEN

fn het Rijksarchief van Arnhem ligt een heel oude teke-

nÍng van Jan van Diepenem, een zogenaamde vogelvlucht-pers-
pectief van Scherpenzeel uit 1641. Het is net of de tekenar

boven ons dorp vloog en toen een tekening maakte van de we-

gen, huizen en bomen . Je zou haast zeggen een luchtfoto
vanuit het zuiden genomen, ongeveer boven de Koepellaan van-

daan. Een klein stukje van die tekening heb ík hier nagete-

kend, n.1. het |tPoortenhuístt' of ttSchoutenhuÍsrt.

Ook vond ik in het Rijksarchief de verkoop van dat huis op

22 jl.rni 1792 door Borchard Frederik l,Iillem, Baron van lJese-
holt, Heer van Scherpenzeel en Hackfort aan Aart van Lutzst-

burgh, Schout der Heerlijkheid Scherpenzeel.

lJat nu zo interessant is in dit oude Schoutenhuis, we1 dat

de Schout of Scholtus boven de poort zijn ambt uitoefende

als gereótsdienaar in disrst van de Heer van Scherpenzeel.

fn die grote kamer stonden twaalf stoelen en een grot,e tafel
plus een bureau. Dit poortgebouw en schoutenhuis droeg toen

nog de naam ttDe Valktf .

Recht spreken in de poort was dus heel gewoon in Scherpen-

zeel, maar het kwam me al erg bekend voor. fn Psalm 122

lezen we; ttOnze voeten zijn staande in uhre poorten, o Jeru-
zalemtt, en even verder: rfWant daar zijn de stoelen des

gerichts gezettt,

En ook in het bijbelboek Ruth lezen we in hoofdstuk 4, dat

Boaz naar de poort gaat en daar gaat zitten om volgens het

vermogensrecht het onroerend goed van Naomi terug te kopen.

x

Heel wat keren

als plaats van

Nehemia 8 : 2,

en 15; Job 5 ;

komen we in de Bijbel de stadspoort tegen

vergaderingen of rechtspraken: 1 Kon.22 : 10;

4 en 17; Deut. 21 : 19; 2 Kon. 2; Amos 5 : L2

5 en PsaLn I27 ; 5.

Nu is het bekend dat in Ooster-
se dorpen en steden bij de poc-
ten altijd veel ruimte is, en

men zocht er ook we1 wat kod-b,

want heL tochtte daar in de

poort onder de metersdikke mu-

ren.
fn Scherpenzeel lag voor het
poorthuis het kerkplein en de

weg en natuurlijk het kerkhof.
Soms denk je dan, zou het
Schoutenhuis van ons dorp met

opzeL tussen kerk en kasteel
gebouwd zijn om' zo, evenals

vroeger in Israëlrhet recht te
kunnen dienen?

Men sprak recht in de poorten in fsraël, maar ook in Scher-
penzeel en dat viel me op, toen ik deze .oude archiefstukken
vond.

Joh. Lagerwelj

IN

I

I

í./ . 
'nt

0p de omslag:,

tsoerderij t'l,rrittenberg" - gebouwd toen de familie
hier woonde. Johan Cornelissen van Vlastuin kocht
berg in 769I.
Omstreeks 1750 veranderden de Vlastuins hun
Llittenberg.

Vlastuin
Witten-

familienaam in

9



HUWELIJKM{ SCT]ERPENZEEL 1715 - 1811

Zoals U misschien we1 weet is de Burgelijke Stand in
1811 ingevoerd.Voor die tijd werden de huwelijken
ingeschreven in de trouwboeken van de kerk of,vanaf 1796,
ook bij de burgelijke gemeente.Wilde men niet in de kerk
trouwen,dan trouwde men voor het gerecht.Dat gebeurde in
ons dorp zel-den.ïn de rechterlijke archieven van
Scherpenzeel- komen nnar enkele huwelijksaantekeningen voor.
Wie de trouwboeken nafeest vindt de meest verschi-ll-ende
aantekeningen in vaak moeilijk leesbare handschriften.
VeeI huwelijken worden netjes genoteerd,anderen erg
sunrnier.Er wordt meestal- in de plaats waar de bruid vandaan
komt getrouwd.Als de bruidegom uit Scherpenzeel of omgeving
komt wordt het huwelijk wef hier ter kerke afgekondigd.
Vaak staat er dan bi3:attestatie afgegeven om in ... te
trouwen.Ook wordt de burgelijke staat van het echtpaar
genoemd.Meestal is dat jongeman of jongedochter,maar er
\^raren ook veel weduwen en weduwnaars die opnieuw trouwden.
Ook de plaats van herkomst wordt niet vergeten.Men volstaat
ook wel- met het noemen van de boerderij van herkomst.Dit
l-evert interessante gegevens op voor mensen die de
geschiedenis van een betrnalde boerderij willen weten.Bij
het inschrijven van het huwelijk \^raren vaàk.getuigen
aanwezig.Een nauwkeurige predikant of ambtenaar tekende
hun namen ook op.Na de inschrijving werd het huwelijk
driemaal afgekondigd in de kerk en vervol-gens op de
eerstvolgende zondag voltrokken.
Van een trnar bijzondere gevallen volgen hierbij een paar
voorbeel-den.
Een huwelijk met een Rooms Katholiek soldaat; 28-09-l-749.
Jores Falckenborg,Tamboer in 't Reg.van de Hr.Luijtenant
generaal Ronph,dienende in de Comp.van de Hr.Cap.Va1at,
en Meijnsje Roel-ophs van OicJ<, jd.geboren en wonende alhier
"Den bruijdegom,die Roomsch Catolijk is,heeft voor ons
verklaart,dat alle de kinders,die zí1 saems pcreeren
(krijgen) moghte in de gereformeerde religie zouden
opgevoedt en onderweesen worden".
De bedoelde kinderen zijn inderdaad geboren,want Joris is
de stamvader van alle Valkenburgen in Scherpenzeel- en
onrgeving.

1r)

-

94WNUqryEry-Iry-12!9_3-
01-08-1756 Willem Cornelisz,wed.van Marritje Jansz,en
Kobusje Gijsbertsz,beijde thans wonende op Huijgenbosch.
Dat zij beiden al op de boerderij Huijqenbosch woonden
geeft te denken.Is \^Jíllem met zijn huishoudster getrouwd,
of was dit een vroege vorm van samenwonen ?

Peter hoefde niet ver te zoeken naar een bruid.
15-03-1759 Peeter Cornelisz van Brehoeff, jm.en
Àaltje Teunissen van Donkelaer, jd.De boerderijen
Breehoef en Donkefaar liggen vlak bij el_kaar.

Niets aan de hand ?
30-11-1761 ds. Joh.Reiniers, wed. van Hilfena van Dull_emen
en pt. (predikant)afhier,en Neeltje van Broekhuijsen, jd.
geb.en won.alhier.
@enschijnlijk niets aan de hand,ware het niet dat Neeltje
zijn huishoudster was en in verwachting van hem was.Er was
dan ook geen predikant te vinden die hen wilden trouwen.
Toen heeft hij zicilrzelf maar getrouwd.Deze gang van zaken
leidde tot zijn ontslag ats predikant.
Tot op heden waren de huwelijken van 1715-1811 niet
geordend.De boeken moesten door geinteresseerden en
genealogen geheel worden doorgenomen.Een lastig karwei
Ondat omliggende plaatsen al-s Woudenberg, Rensrvoude en
Leusden al lang bewerkt zijn tot een handige klapper moest
dat voor Scherpenzeel ook naar eens gebeuren.T\oee jaar
geleden ben ik begonnen aan dit monnikenwerk en nu is de
klapper kl-aar.De huwelijken zijn geordend op achternaam
of trntroniem van de bruidegom. (een trntroniem is de voor-
naam van je vader al-s achternaam gebruiken bij.Jan Gerritsz;
Jan,zoon van Cerrit).
Àchterin het boek staat een index op alle persoonsnamen
en een index op geografische nermen waaronder boerderij-
namen.Het 118 trngina's tellende boek bevat + 30OO nalnen.
Verkrijgbaar door overmaking van f 25.- + I 6.- verzend-
kosten op rek .nr.49.I2.32.098 Amro Scherpenzeel,t.n.v.
H.M.v.Woudenberg. o.v.v.Huwelijken Scherpenzeel 1715-1811.
Of af te hafen voor / 25.- op dit adres:Leidjeskamp 2,
Scheroenzeef.

H. M. v . Woudenberq .
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UITNODIGING
U wordt van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering

27 maart 799I
Restaurant Boschzicht aanvang 20.00 uur.

Programma:
20.00 uur opening en bestuursmededelingen
20.15 uur dhr.H.Blees vertelt over Brouwerij Museum

Raaf in Heumen,waar onze excursie dit jaar
o.a.naar toe zal- gaan.

uur trEuze. U krijgt een kopje koffie van de
vereniging aangeboden

uur Iezing door dhr.J.C.Klesser over de Abdij

20. 30

20 .45
van Berne te Heeswijk
Dhr.Kfesser heeft daar vefe jaren gewoond
en gewerkt en zaf over de geschiedenis en het
kloosterleven vertelfen.Dit klooster zullen we
ook tijdens de excursie bezoeken alwaar de
spreker ons zal rondfeiden.

22.00 uur sluitinq.
EXCURSIE T991

Op 25 mei hopen r\7e onze jaarlijkse excursie te houden.
Voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging
wiflen r{e er met de bus een dagtocht van maken.Wij
denken dat dit mogelijk is omdat het fedental- zo fors
gestegen is.Bovendien kunnen we dan ook wat verder dan
onze omgeving gaan.Ook dit jaar hebben we iets heef
bijzonders gevonden:een kfooster en een bierbrouwerij.
Over beide onderwerpen kunt u op onze ledenvergadering
van 27 maart meer horen.

Programma:
9.00 uur vertrek vanaf Plein I94O-I945
10.00 uur aankomst bij de Abdij van Berne in Heeswijk

ontvangst met een kop koffie.l0.30 uur uibleg en rondleiding
12.00 uur vertrek naar Heumen
I2.I5 uur lunshin Brouwerij Museum Raaf
13. 30 uur diaklankbeeld,museumbezoek, rondleiding in

brouwerij Raaf,na afloop gratis consumptie
15.30 uur vertrek naar Scherpenzeel
16.30 uur thuis
1a

NIEUWE AANWINS'i'EN
Halve cent 1864.Gevonden naast
Hertog van Gel-re.
Gereedschap (booromslag ? )

Een Delftsblauw bord met
afbeelding moler:,

9Pgqyg.-
In verband met het organiseren van de excursie willen
wij graag weten hoeveef personen er mee gaan.In de bus
van de fa.Vfastuin kunnen 54 personen.Mochten er meer
mee gaan dan zoeken we daar wel- een oplossing voor.
Opgave op de avond van 27 maart of tel.03497-4078.
Voor I mei a.s.

5g:lsl.
De kosten ziln zo laag mogelijk gehouden en bedragen
f 30 - rznr-rr leden en f 35 - vclclr niet-feden.Op de dag4vsvrr vrr J

van de excursie te vol-doen.De kosten ziln incl-usief
entree kl-ooster van Berne,lunch en de bus.
De entree voor Brouwerij Museum Raaf wordt u aangeboden
door de vereniginS Ord Scherpenzeel.

Dhr À We'i man Prinsenfaanr.rrvfr{urrrr!f

Dhr . P. E. Micklei,
['ranri i ql aan

Dhr.John Vermeulen,
Witte Holevoet

Foto Burgerwachb Scherpenzeel Dhr.J.Vafkenburg,Maarn

BOEKENLIJST
Boek Huwelijken Scherpenzcel 1715-1811.

Sgsl- _el-Y!tggbet 9-Uglgsll g:,
Dit pand staat aan het Holevoetplein,links naast de
voorm.garage Velthuizen.Het ligt wat naar achteren,rnaar
is duidefijk te zien.In het begin was hier de slagerij
van de Hr.Drost gevestigd.Later werd het ook gebruikt als
koelruimte voor fruit.Een pand,dat er rechts naast stond
(nu niet meer te zíen) was in 1945 in gebruik als gaar-
keuken.Een "eerste steen" is nog te zien,vlak bij de grond
rechts met afs vermeldj-ng: H.Drost-...7 mei 19....
De rest is niet meer zi-chtbaar. Is het toeval,dat er
schuin tegenover,boven de deur van Inkenhaag's Delicatessen-
h:nrlal oan MornrrriuSkop zit ?

'l?



HET LEDENBESTAND

Als nieuwe leden mochten wij de navolgende personen
i nqnl.rni -i rran .

Hr. J.du Pree, Berkenlaan 4,Hr .J .G.Cozi1nsen, Valkenhorst 3,
Hr.W. P. Postema, Hofevoetlaan 33, Hr. Ph. v. d. Bosch, Walstrolaan
29 ,Hr. W . Nab, Ruwinkef seweg 9 , Hr . J . A . Slappendel , Dorpsstraat
192, Hr. K. E . Reuss ink, Dorpsstra aL 24I, Hr . C. F . A . Schoonhoven,
Fluitekruidfaan 40,Hr. D. v. d. Vliert, Doornboomslnrk 32,
Hr. P. v. Daal,Kostverforen 16, Hr.C.Taa1, Pluimerweg 23,
Hr.G.Kampert,H.v.Konijnenburglaan 13, De Vries & Nell,
Stationswq 387 ,Mevr. J. v. Rootselaar v. Voorthuizen,
Lindenlaan 40,al-l-en te Scherpenzeel. Hr. G.Veenvliet,
Kastanjelaan 3l,Hr.A.E.Kroon,Kerkstraat 5 te Renswoude.
Hr . G. Apeldoorn, Moorsterweg 9 , Hr . J . F1oor, Stationsweg 151,
te lr/oudenberg.

All-en heten wij van harte welkom en wij hopen U vaak bij
onze aktiviteiten te mogen verwelkomen.

Hefaas moeten wij U ook mededel-en,dat twee van onze
leden t.w. de heren W.Schinrmel en M.J.Stuyling de Lange
zijn overleden.

Per 1 januari 1991 nrocht onze vereniging 224 leden tellen.
Al-leen af in de maand december 1990 werden 14 nieuwe leden
ingeschreven.Dit succes is zeker te danken aan het
uitkomen van de kadastral-e atfas en de tentoonstelling
die naar aanleiding hiervan werd ingerícht.

Voorzit.tershamer Ver. "0ud-Scherpenzeeltt

INHOUD

Van de redactie
Kent U Scherpenzeel ?

Van de bestuurstafel
Iderkgroep Genealogie
Kadastrale Atlas Scherpenzeei- Ig32
Johan Lagerweij vertelt
Huwelijken Scherpenzeel
Uitnodigíng vergadering
Excursie zaterdag 25 mei

17 I5
d.d.

r997

- 1811

27 maart I99I
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T2

L2

13

I4

Aanwi ns t en

Het ledenbestand

De K 0 P I J voor het volgende numner
dient uiterlijk zarerdag 1B mei 1991 bij
één van de redactieleden te zijn ingeleverd !

( hierlangs afknippeuT

Ondergetekende, Dhr . /I{evr .

Straat/nr

Postcode/Woonplaats

geeft zich op als 1id
tegen een kontributie

van

van

de vereniging ttOud-Scherpenzeeltt

f 15,-- per jaar.

Handtekening:

15


