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VAN DE REDACTIE

Voor U ligt een nieuwe jaargang - de vierde nu -, maar

niet in een nieuw jasje zoals was aangekondigd. Goed ttmaat-

werk" vereist soms wat meer tijd dan wel gedacht wordt.

0p de voorpagina treft U een afdruk aan van kasteel Hack-

fort bij Vorden. Sinds 1565 is het in bezit van het ge-slacht
Van Westerholt. fn 1788 vond een ingrijpende verbouwing

Kamillelaan 5 pc. 3925 RG te1. 3320 plaats, wêarbii de voorgeYel haar sobêr en slnnetrisch uiter-

Mevr. R. Penning - r.,erkgroep alocumentatie liik heeft verkregen' getuige de foto'

Àkkêrsinalel€sn 9 pc. 3925 RB tel. 1881 Hel kasleel is dit jaar op8ênonen in het excu rsie_programs ,

H. Blees ledenadministratie
(zie pag. 5 van dit nummer).

Valeriaanlaan 22 pc. 3925 RN te1. 4360

J.0snabrugge

Eikenlaan 3 pc. 3e2s vc re1. legs Ktl{T U SCHERPEIIZEEL ?

H.M.van Woudenberg - werkgroep genealogie
De onderstaande gevelsteen zar u beslist niet onbekend

Leidjeskamp 2 pc. 3925TP tel. 4078 voorkomen. U heeft hem zeker al eens gezien, maar waar ook
a1 weer ... ?

Postgironummer | 4073464 t.n.v. "Oud-Scherpenzeel"
te Scherpenzeel

Contributie

Archief

Redaktie

De jaarlijkse contributie bedraagt f 15,=

In de kelder van het Koetshuis.
Te bezoeken na telefonische afspraak met
de archivaresse, mevrouw R. Penning.

De meeste stenen zitten dicht bij de grond; voor deze moet

H.p. Schuurman U echter wat hoger kijken, vlak onder de ramen van de
bovenverdieping .

Koepellaan 10 pc. 3925 EA te1. 3553 En wat betekenen die letters? Eerst maar even Uw gedachten

A.A. Bitter laten gaan en l-ater elders in dit blad kijken, dan vindt
U het antwoord.

Eikenlaan 99 pc. 3925 VJ te1. 1543



VAN DE BESTUURSTAFEL

Ons Documentatiecentrum

Eindelijk komt ons documentatiecentrum i'n het zichtl
Na jarenlange, zeer primitieve huisvesting van onze vereni-
ging is de gemeente bereid gevonden ons een meer bruikbaar
en waardiger onderkomen te verhuren en wel op de bovenver-
dieping van het Koetshuis. Er moeten nog enige verbouwings-
werkzaamheden worden verricht om van de betreffende ruimten
een zelfstandig geheel te maken, verwarming aan te passen
en eigen sanitaire voorzieningen in te bouwen. Dit centrum
zal dan bestaan uit een ha1 met aanrechtje en toilet, een
vergader-, bibliotheek- en werkruimte, daarnaasL een ruimte
voor een kleine permanente expositie over Scherpenzeel in
het verleden, ook meL kasten voor de steeds groeiende verza-
melingen. Tenslotte is er nog een ruine bergzolder, waar de
vele voorwerpen uit het verleden een plaats kunnen vinden.
De beschikbare ruimte noch de doelstelling van het bestuur
gaan in de richting van. een zoveelste oudheidkamer' maar
veeleer naar documentatie, informatie en de diverse acti--
viteiten van de vereniging. Onze leden en incident,ele gas-
ten moeten dit centrum kunnen zien als de plaats, waar zíj
thuis zijn en/of waar zij aIIe beschikbare gegevens over
Scherpenzeel in het verleden kunnen vinden.

De Tijdschriften
Eén en ander heeft ook zijn consequenties voor de toeganke-
lijkheid van recente tijdschriftafleveringen. Aan het voor-
heen gebruikelijke rondzendsysteem kleefden nogal wat na-
delen. Als men niet bovenaan de lijst stond, was de afleve-
ring dikwijls al niet meer up to date, mede omdat deelne-
mers een redelijke leestermj-jn (soms met een maand of
langer) overschreden. De tijdschriftcollecties vertonen
lacunes, omdat er nummers bij terugkeer van de map verdwe-
nen bleken Èe zijn. Door de inrÍchting van een ttleestafeltt
kan eenieder die dit wil, kennis nemen van het meest re-
cente nummer van een uitgave, dat niet wordt uitgeleend.
Dit laatste is wel mogelijk voor leden die dit wensen,
wanneer het eerder verschenen exemplaren betreft.

De Excursie

Dit is het laatste nummer voor ons gepland bezoek aan
Zutphen en Hackfort op zaLerdag 16 mei a.s. Hoewel wij op
het tildstip van de sluiringstermijn voor kopij van dit
b1ad, 13 februari, nog niet over alle gegevens beschikken,
volgen hier toch enkele punten:

9.00 uur. Vertrek van de bus vanaf Plein 1940.

10.00 uur. Aankomst in Zutphen en koffie.
10.30 uur. Rondleiding door historisch Zutphen

onder leiding van de heer Laansma.

13.00 uur. Lunch.

14.00 uur. Bezoek kasteel Hackfort.
17.00 uur. Aankomst Scherpenzeel.

De prijs zal ongeveer die van vorig jaar zijn: f 30,=
per persoon voor leden en f 35,= voor niet-leden.
Men kan zích, met opgave van het aantal deelnemers, aan-
melden De Kleine Haar 4, 3925 IulT S'zeel, tel. 03497-26g0.
Degenen, die niet op de avond van de inleiding op de ex-
cursie, 17 maart a.s. , betaald hebben, krijgen daarna
een girobetaalkaart met. opgave van het preciese bedrag
toegestuurd.
Ondanks het succes van vorig jaar met een t.otaal gevulde
bus, moeten wij ons toch beperken tot één bus. plaatsing
wordt toegewezen in volgorde van aanmelding en betaling.

Ons Kwartaalblad

Zoals U waarschijnlijk al gezien
gedaantewisselÍng en uitbreiding
onvoorziene omstandigheden worden
Onze excuses.

zult hebben, moesL de
van ons maandblad door
uitgesteld.



WIE KAN MIJ HELPEN?
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In het oudste doopboek van Scherpenzeel, 1610 - I7I5,
worden de ouder(s) niet alleen met hun naam genoemd, maar

wordt ook vaak de boerderij vermaald waar ze vandaan komen.

ZeTfs de buurtschap, waar ze wonen, wordt genoemd.

Dat levert zotn 150 boerderijnamen op, waarvan er ook veel
in L/oudenberg, Renswoude, Barneveld en Leusden liggen. De

meeste van deze namen zijn wel bekend, zoaLs tt h/ILLER,

't BROEK, De GROEP, VOSKUILEN, enz. Een aantal namen kan

ik echter niet thuisbrengen. Daar heb i-k Uw hulp bij nodig.
I,r/eet U misschien de volgende boerderijen of woonhuizen te
liggen ?

I{ET RAADSET VAN DE GIASIIORST.

Het klinkt als de titel van een thriller, maar zo geheim-
zinnig ls het nu ook weer niet. Toen wii onze twee pas
verschenen pennevruchten wrochten, zochten wij als
illugtratiemateriaal foto's van de besproken hofsteden in
het fotoarchief op het gemeentehuis. Onder de titel
Glashorst bleek daar een oude foto aanweág te zijn, die
gemaakt zou zijn voor de afbraak van deze roemruchte
hoeve. Dit laatste was ook de reden voor opname, hoewel
het nu niet direct de fraaiste, noch meest complete foto
genoemd kan worden.
Het was de in de onmiddellijke nabijheid van de afgebeel-
de boerderij geboren en getogen heer Snippenberg, die
ons uit de droom hielp: deze illustratie stelde helemaal
niet de Glashorst voor m€lar de jaren geleden afgebroken
hoeve Oost-IndÍën, eveneens daar in de buurt, aan de
Glashorsterdijk {nu Glashorst), gelegen. Zelfs het daar-
op volgende Oost-Indiën is in de laatste rcmer afgebro-
ken en heeft in de woning van de familie Berkhof weer
een opvolger. De Glashorst noegt al sinds onheugliJke
tijden zijn verdwenen. De naam wordt in de onmiddellijke
nabijheid levend gehouden door de woning van dle naam,
maar tussen hoeve en deze woning is geen rechtstreeks
verband.
De verdwijnirrg van de huizinge en de authenticiteit van
de afbeelding werden in de beide uitgaven niet behan-
deld, maar worden nu wel interessant, temeer daar er
nog een andere vraag al eerder bij ons was opgekomen.
We hadden in de afgelopen jaren nog wel eens horen
verkondigen, dat de Gtrashorst aan het westeinde van de
Nieuwendijk (ook Dwarsdijk of Onloop, maar nu Eikentraan
geheten), op het temein vêrn "Controlasco", rcv gelegen
hebben.
Drie vragen worden achtereenvolgens ten dele beant-
woord, maar nieuwe worden er gesteld.
a. Wij hebben geen redenen om €lan de bewering, dat de
afbeelding inderdaad niet de Glashorst maar Oost-Indiën
voorstelt, te twijfelen. Onder dankzegging wordt de titel
in het foto-archief gewijzigd.

de Berg
Berkerslot
Br oekkan t
de Brom

de Bu1

'L Dij kj e

de DodensLok

de Graaf
de Hoge Heert
de Heul
de Heuvel
de Hiff
't Jank
Knootwillige

de Lors
Meienhorst
Steenbeek
de Valk
de Vlek

't WaÈerhuisj e

Ideet U waar ze liggen ? U zou mij een groot plezier doen

wanneer U dat aan mij zou doorgeven, al is het ook maar

één naam.

H.M. van h/oudenberg

te1. (03497) - 4078



1832 (Kadasrer) 1929 (V.V.V.)
b. De echte hofstede Glashorst rcu driehonderd jaar
geleden afgebroken ájn. Dat is niet onmogelijk. ïn de
verpondingslijst van 1749 wordt zij niet vermeld bij de
dan bestaande hoeven, maar als woning of woonplaats
genoemd van Jan Hendriks ,'op Glashorst", keuter met
twee morgen grond. In L762 is het "erffje Glashorst" in
het bezit van de schoutsweduwe Wolfswinkel, waarscNjn-
UJk nog allodiaal goed, want aj beát in de omgeving
grondheerlijke rechten. Die omgeving is practisch geheel
opgedeeld in kleinere percelen, waar in meerderheid niet-
boeren hun "volkstuinen" cultiveerden. In de daarop
volgende jaren wordt veelal ook de term "in den gehugte
Glashorst" gebruikt voor de hele omgeving. Op de [a-
dastrale kaart uit 1832 sbat "Glashorst" nog uitdrukke-
Iijk ingetekend op de plaats, waar de hoeve ách volgens
traditie en oudere kaarten rnoet hebben gelegen: hoeve of
het resterende "erffje"
c. Dit laatste document geeft dan ook het zekere bewijs
voor de ligging aan de Glashorsterdijk. Men zou mis-
schien een aanwijzing voor een vrij spoedig daarna vol-
tnokken volledige afbraak kunnen vinden in het feit, dat
men al bij het vervaardigen van de kaart van de Scher-
penzeelse V.V.V. uit 1929 (en die uit circa 1946) zelfs
niet meer op de hoogte was vêrn de juiste ligging en die
maar aan het westeinde van de Eikenlaan situeerde. Dit
zou dan weer de oorzaak voor de eerder aangehaalde
mening van geboren Scherpenzelers kunnen àjn. Of
heeft er misschien zelfs na de afbraak van de oorspron-
kelijke Glashorst nog een boerderij van dezelfde naanr bij
de Eikenlaan gelegen ? Is er dan missctrien enig verband
tussen beide ?
Deze laatste mogelijkheid zou geen afbreuk doen aan de
vaststelling, dat de historische Gtrashorst aan de Glas-
horsterdijk trag, m€lar ondergetekende houdt zich warm
aanbevolen voor een eventueel aanwedge verklaring in de
zin van een inmiddels ook verdwenen, Jongere hoeve.
Zoniet, dan is de aanduiding op de genoemde kaarten
alleen maar fout (x).
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argraan tegenoet te treden, zelfs als de hoeve in krestie nog volop op de

originele, eeurenoude plaats aanrezig is. Dit rordt geïllustreerd door de beide
laatste kaarten van de Geleente Scherpenzeel, die de reeds van het begin van
haar ontstaan, eeuren geleden, ten resten van De lhuidigel Íleine l|aar gelegen,
hofstede De l|aar - tot verdriet van haar eigenaar - vele honderden reters naar
het 0osten situeert, op het oude llaarse ïeld, vanouds een uitgestrelte beftle,
raarop nog in 1929 geen huis te bekennen ras.

En:{ DAGBOEK VERTELT.

Onlangs ontving onze oud-voorzitter Joh.Lager$ley

een dagboekje,dat twee zusters in ons dorp hadden

bijgehouden over de laatste weken van de oorlog en

over de dagen daarna.Het is veel te lang om dit in zijn
geheel te publiceren.Januner,want het geeft een goed

beeld van wat de inwoners voor hoop en vrees hadden

in die belangrijke Periode.

Ondat het gaat over de maanden,waarin U dit nufilrner van

ons blad ontvangt,toch alvast een klein stukje uit die

aantekeningen:

"Zondag 29 april (1945) is onze overbuurman on-

rustig aan het heen en weer lopen'Wat zegt hij ?

Horen we het goed ? De molen wordt opgeblazen!

We weten al we1 wat dit betekent,want we wonen er

dicht bii. 
o

I o,^È.t\[/tu" wlrl llet verdient aanbeveling or ook laarten in dit opzicht ret een zelere

I

J. C. Klesser



Idij vliegen ons hele huis door, zetten ranen en deuren
open,en dan wachten we af wat er za1 gebeuren.Het cluurt
nogal lang.h/e staan allen in de keuken.Dan opeens een

geweldige knal,en nog één,a1sof alfes wordt opqelicht.
Hoe zal- 't afgelopen zijn ?

We gaan weer ons huis door.Boven een paar ramen die
niet neer sluiten,beneden in de huiskamer twee grote
ramen stuk,op het dak een paar pannen scheef,zo ts 't
lrii nnq l)al- -ic êr^ II^^ l^J^*^ :^ L^r i-erg meegevalfen.Ànders is het in de buurt.
overal ramen stuk.Het was een gerinkel!
Naar wij vernamen hebben de Duitsers (het waren er g)

25 landmijnen in de molen gelegd,vandaar die verwoesting
rondom.De huizen in de buurt van de molen zien er
vreselijk uit.l{at zal er nu nog meer gaan gebeuren ?

Er wordt niet meer zo geschoten. "

Zo gaaL het dagboekje verder.Nog méér dan in een ge-
schiedenisboek is de strranning te voefen:Zou de oorlog
nog veel langer duren ? Komen de Engelsen nog niet ?

Zullen er nog slachtoffers vaflen ?

Zouden er onder onze Jezers nog meer zijn,die wat aan-
tekeningen over de oorlogsperiode hebben gemaakt ?

In dat geval zouden we het op prijs stelfen als U

contact met onze voorzitter,de Hr.J.C.Kfesser of onze
archivaresse, Mevr . R . Penning, zoudt wilfen opnemen.

Misschien kunnen we dan in onderling orzerleg wat

overnemen voor onze documentatie.Juist voor de jongere

mensen,die het niet hebben meegemaakt,zijn zufke

persoonlijke herinneringen zo waardevof .

De telefoonnununers van onze bestuursleden vindt u

voorin ons bfad. Bii voorbaat dank.

10.

VOER VOOR FILOLOGEN EN GENEALOGEN

EEN AANZET TOT VERDER ONDERZOEK (2) ?

Toen ik ( anr. G.Stotijn; red.) , nu al weer bijna 30 jaar
geleden, naar Limburg verhuisde, viel mij al ras op dat
sommige woorden hier identiek aan het Scherpenzeels v/aren
en zijn. De uitspraak is vaak wat langgerekter en er is
soms ook wat klankverschil, maar een overeenkomst is toch
duidelijk herkenbaar.
0m een paar voorbeelden te noemen: Een SCHOP is hier ook
een SJUP; NU spreekt men uit a1s NOE, alleen wat langgerek-
ter dan in het Scherpenzeels.
Een SCHORT is dan h/e1 geen SJULLEKIE, maar we1 een SJOLLEK-
SKE. In Midden-Limburg heeft men soms ook de kousen KRANG

aan, en wat GORRIG is, weten ze hler ook. Een kind uit
Midden-Limburg SPEULT KREK als het Scherpenzeelse, maar
zíjn/haar moeder SPEULT ook de was.
Een BATS is hier een achterwerk en in Scherpenzeel een daar-
op li.jkende schop. Het lijstje is nog wel aan te vullen,
maar ik wil het hler toch bij laten.

Bekíjken we nu eens de familienamen van een aantal Scherpen-
zelers, dan valt op dat zich daaronder nogal wat zogenoemde
herkomstnamen bevinden. Dit in Legenstelling tot de namen
van de oorspronkelijke boerenbevolking, die veelal- Stichts
zijn en vaak een samenstelling van veldnamen.

Veel van de zgn. herkomstnamen verwijzen op het eerste ge-
zicht naar de Betuwe, N.O-Brabant, Noord- en Zuid-Limburg,
Zeeland en zelfs naar België.
Enkele voorbeelden: Van Elst, Van Schaijk, van Raaij, Broek-
huizen, Van Oostrum (de laatste drie uit de omgeving van
Venray en Venlo). Valkenburg uit Zuid-Limburg; Renes uit
Zeeland en tenslotte Van Rootselaar, Van Bruggen, Van Naamen
en Vlaanderen uit BelgÍë.
0m het bovenstaande te bewijzen of althans aan te tonen,is
een degelijk genealogisch onderzoek noodzakelijk.
Een dergelijk onderzoek is bij vele boerengeslachten al
uitgevoerd en daaruit is gebleken dat de meesten al vele
eeuwen hun hofstede bewoonden.
Burgers pakken gemakkelijker hun boelt5e op om elders hun
geluk te beproeven. ldellicht is die migratie ook mede vart
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invloed geweest op het feit, dat de tongval in het dorp
iets anders was dan ttop de boertt.
Het zat toch een hele klui f zíjn om de Frankische invloe-
den op het Scherpenzeels te bewijzen. Vermoedelijk komt
men niet veel verder dan één en ander aannemeliik te ma-
ken. De opkomende (textiel)industrie in de vorile eeuw
bijvoorbeeld za1 zeker een belangrijke ro1 hebben gespeeld.
Mocht nog eens iemand tot een onderzoek besluiten, dan
ligt het voor de hand dat hier - kleinschalig - de samen-
hang tussen Naamkunde, Volkskunde en Dialectologie gevon-
den wordt. Een samenhang waaraan het bekende P.J. Meertens
fnstituut te Amsterdam zijn bestaansrecht ontleent.

Voer voor filologen en genealogen, maar wellicht ook voor
de oudheidkundige vereniging t'Oud-scherpenzeel" 

?

C Ll Stntiin
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DIALEKTATï,AS VAN GELDERLAND TJN

door Dr. H. IINT.JES en l)r'"
ZUID-OVERI.ISSEL
R.A. HOT,
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13.

KEIIÏ U SCIIERPEIIZEEL ?

Deze steen bevindt zich in de gevel van het huis aan

de Vlieterweg lOO,thans.bewoond door de fam.Boel,

daarvóór door de fam.Pluygers en nog eerder door de

fam.Weenink.De betekenis van de fetters is "RAAD VAN

VERZET". De steen is bij de herbouw van het huis eind

1947 aangeboden door de leden van het voormalige verzet.

De oorspronkelijke woning werd op 5 oktober 1944 door

de Duitsers in brand gestoken.Er was n.l.sabotage
gepleegd aan de spoorlijn bij teusden,en de bezetter
besloot a1s straf 3 woningen in de as te leggen.Een

met hen meewerkende Scherpenzel-er verstrekte hun de

adressen van enkel-e sterk antiduitse inwoners.Dat

\^/aren de fam.Homoet aan de Stationsweg,de fam.D.Bakker

aan de Vlieterweg en de fam.Weenink.Eerst werd de

woning van de fam.Homoet vernield,en daarna die van de

fam.Weenink.Vrijwel niets kon men meenemen.Een typisch
detail-:"Das Geschàft" dus de kwekerij,moest gespaard

hadden ze zelfs een brandspuit meege-

farn.Bakker bleef gestrraard,mede door de

kfachten van mevr.Bakker,de ziekte van de hr.D.Bakker

en de interventie van de N.S.B.-burgemeester van Wouden-

berg (het was toen nog lJoudenbergs grondgebied).

Het was geen wonder,dat ook de fam.Weenink als anti-
duits werd aangewezen.Het was het contactadres,waarheen

berichten gebracht werden,die door andere trrcsten werden

opgehaald.Allengs werd het werk belangrijker,tot zelfs
munítie werd daar oebracht en gehaal,d.

blij ven. Daarvoor

bracht.
Het huis van de



In dit verband kan nog vermeld worden,dat Hans Bfanken-
berg wiens naann ook op het monument voor de gevallenen
is vermefd,één van de vefen was,die reqelmatiq via
deze post 3 R.V.V.ziln opdrachten kreeg.Ook op zondag

f4 november 1943,toen hij naar Maarsbergen ging om bon-
kaarten af te halen en op de terugweg werd gegrepen.

Hij heeft ondanks alfe martelingen niets losgelaten,en
dit diezelfde dag met de dood moeten bekopen.

Hat ic nnaÁ oyer enkefe weken de l^prrri-ir].inc,rvu rJ Vvsurrru wC UVe-L e:JlJ1.eIe We\Erl us l.Evrt_j Utttgf

herdenken,dit eens voor de qeest te halen.

Nieuwe Aanwinsten

Bonkaarten, laarskappen Burgerwacht
cape,enkele foto's - dhr.J.Valkenburq.
foto van Bert v.Diik en
Teunisje v.Hoevelaken
van dhr.H.Hardeman.

"Mooi toch,die oude foto's!
U begrijpt,dat wij er
zuinig op ziln.Wij houden ons
graag aanbevolen. "

Boekenlijst

Geschiedenis van Rumel-aar
door Ir. h7. H. M. Nieuwenhuis.
Donkel-aar,Klein en Kaaf
door W.Bos.

14.

L

Handtekening:

INHOUD

Van de redactie
Kent U ScherpenzeeL ?

Van de Bestuurstafel
l{ie kan mij helpen ?

Het Raadsel van de Glashorst
Een dagboek vertelt
Voer voor filologen
Nieuwe Aanwinsten

en genealogen (II)
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T4Boekenlij st

DeK0PIJvoor
dient uiterlij k

bij één van de

ingeleverd !

het volgende nummer

maandag 1B mei 1992

redactieleden te zi-rn

( hierlangs afknippen)

Ondergetekende, Dhr . /I(evr ,

Straat/nr.

Postcode/trr/oonplaats :

geeft zich op a1s lid van

tegen een kontributie van

de vereniging ttOud-scherpenzeel"

f 15,-- per jaar.
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